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Sammanfattning 

 
Användandet av digitala visualiseringar möjliggör nya sätt att kommunisera och presentera 

det skapade materialet. Är det möjligt att i de digitala tredimensionella visualiseringarna 

återskapa känslan och atmosfären hos ett naturligt landskap? Stora mängder med fritt 

tillgängligt material laddas ständigt upp på Internet, men hur användbart är detta material 

vid skapandet av digitala landskap? Syftet med detta arbete är att undersöka detta.  

Ett fotografi har valts som bildförlaga för att användas vid en remediering till ett digitalt 

format. Att en överföring sker från ett medium till ett annat innebär att olika möjligheter 

finns i samband med skapandeprocessen, medan vissa delar kan gå förlorade. Är det möjligt 

att kompensera detta eventuella bortfall för att på något sätt uppnå samma känsla och 

atmosfär? 

För att skapa en teoretisk grund för studien söktes litteratur och forskningsstudier inom 

landskapsestetik, landskapskvalitetsbedömning och datorgrafik. Även begrepp som 

visualisering, remediering och perception kommer att presenteras i bakgrundsavsnittet.  

Nyckelord: grafik, landskap, miljö, tredimensionell 
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1 Introduktion 

Tack vare den teknologiska utvecklingen är det numera möjligt att skapa närmast 

fotorealistiska digitala miljöer. Digitalt skapade visualiseringar möjliggör inte bara nya 

gestaltningsmöjligheter utan erbjuder även nya sätt att kommunisera och presentera det 

skapade materialet. Hur uppfattas dessa digitala visualiseringar av vår naturliga miljö? Kan 

de återge den naturliga miljöns atmosfär och känsla? Detta är utgångspunkten för arbetet 

som har för avsikt att undersöka i vilken grad atmosfären och känslan hos ett naturligt 

landskap kan överföras från ett fotografi till en tredimensionell digital miljö. 

Stora mängder digitalt skapat material läggs ständigt upp på Internet, men är det möjligt att 

använda detta material för att skapa digitala representationer av vår naturliga värld? Var 

ligger fördelarna och svagheterna i att arbeta med prefabricerat material för landskap i 

spelgrafik? Att en överföring sker från ett medium till ett annat innebär att olika möjligheter 

finns i samband med skapandeprocessen. Men vad händer vid överföringen från ett medium 

till ett annat? Kommer grafiska element att gå förlorade? Är det möjligt att kompensera detta 

eventuella bortfall för att på något sätt uppnå samma känsla och atmosfär? Detta är exempel 

på frågor som studien kommer att kretsa kring. 

För att skapa en teoretisk grund för studien söktes litteratur och forskningsstudier inom 

landskapsestetik, landskapskvalitetsbedömning och datorgrafik. Även begrepp som 

visualisering, remediering och perception kommer att presenteras i bakgrundsavsnittet.  

För att kunna ge svar på arbetets frågor utfördes ett projektarbete där en tredimensionell 

digital miljö skapades med hjälp av prefabricerade digitala modeller som vid 

projektgenomförandet var fritt tillgängliga på Internet. En referensmiljö skapades med 

högupplösta modeller, men denna miljö bedömdes skilja sig för mycket från bildförlagan och 

därför togs beslutet att inte använda den i denna studie. 

Efter att skapandeprocessen var avklarad utvärderades arbetet med hjälp av en 

enkätundersökning. Till enkätundersökningen formulerades främst slutna frågor som var 

avsedda att utreda i vilken utsträckning atmosfären och känslan hos det naturliga landskapet 

i fotografiet har överförts till den digitala spelmiljön. Enkäten avslutades med en öppen fråga 

där respondenterna fick möjligheten att med egna ord uttrycka hur miljöerna skiljer sig åt 

och vad styrkorna och svagheterna i den digitala miljön är.  
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2 Bakgrund 

Den naturliga utomhusmiljön har alltid spelat en stor roll i människans liv, miljön är en 

viktig del i vår kultur. Sverige har länge värnat om rätten att man fritt ska kunna vistas i 

naturen genom bland annat allemansrätten, som enligt Nationalencyklopedin beskrivs ”... 

som ett kulturarv och ibland till och med som en nationalsymbol”.1 Vårt förhållande till 

miljön har förändrats i och med TV:n och datorernas intåg i våra hem. Män och kvinnor, 

unga som gamla, spenderar allt mer tid framför datorn och TV:n.2 I och med att vi nu 

spenderar så mycket tid framför skärmar och apparater är det allt vanligare att vi tar del av 

miljöer som digitala bilder via bildskärmar. Vi har nu även möjlighet att skapa närmast 

fotorealistiska digitala miljöer med hjälp av datorer. Det är intressant att reflektera över ifall 

dessa digitala visualiseringar uppfattas annorlunda jämfört med vår naturliga miljö trots att 

de visas på samma sätt? 

Traditionellt har experter fått skapa visualiseringar, men numera kan i stort sett vem som 

helst skapa dem (Lange, 2011, s. 4). I detta arbete har enbart fritt tillgängligt material från 

Internet använts vilket kan förenkla skapandeprocessen, men detta tillvägagångssätt har 

sina för- och nackdelar. Då flera steg som vanligtvis krävs (skapande av egna modeller och 

texturer, optimering för användning i spelmotorer och liknande) går att hoppa över är det 

enklare att skapa miljöer, men det är möjligt att resultatet kan bli lidande just på grund av 

att dessa steg hoppas över.  

I detta arbete har jag utgått från ett fotografi av ett landskap. Landskapet medieras i och med 

att det fotograferas. Sedan har en remediering skett i och med att landskapet modelleras 

tredimensionellt med hjälp av prefabricerat material. Syftet är att undersöka ifall det krävs 

en högre nivå av fotorealism och grafisk exakthet än den som går att uppnå med hjälp av 

prefabricerade 3D-modeller (för användning i spelmotorer) för att skapa en trovärdig digital 

representation av ett naturligt landskap? Jag vill även diskutera vad det finns för fördelar 

och nackdelar i att arbeta med prefabricerat material för landskap i spelgrafik. 

Arbetets ursprungsidé var att skapa två digitala visualiseringar av det fotograferade 

landskapat – en anpassat för datorspel (realtidsgrafik) och en anpassad för animerad film 

(förrenderad grafik). Under projektdelen uppenbarade det sig att de två visualiseringarna 

skilde sig för mycket från varandra, främst på grund av utseendet hos det prefabricerade 

material som fanns att tillgå. Därav beslutades det att enbart använda visualiseringen 

anpassad för datorspel i samband med arbetets kvantitativa undersökning. Arbetet med 

versionen som var anpassad för film var dock inte förgäves, eftersom den gav en direkt 

inblick i en problematik som kan uppstå i relation till användningen av prefabricerat 

material. Detta är något som tas upp i samband med kapitel 4. Trots att beslutet togs att inte 

använda denna del av arbetet presenteras ändå arbetsprocessen under kapitel 4.3 

Här nedan behandlas de teorier och koncept som har används som utgångspunkt i denna 

uppsats. Förklaringar till begrepp som landskapsestetik, bedömning, visualisering och 

representation ges med utgångspunkt från miljöpsykologin då dessa begrepp går att använda 

                                                        
1 http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/lang/allemansrätt, [Hämtad 2013-02-12]. 
2  http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/bestall-och-ladda-ner/upp-till-18---fakta-om-
barn-och-ungdom-2010/ [Hämtad 2013-02-02] & 
http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/Almedalen_2012/Almedalen-
m%C3%A5-2-juli.pdf [Hämtad 2013-02-02] 
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även för analyser av digitalt skapade landskap. Begreppet visuell perception förklaras för att 

ge beskrivning av hur människor uppfattar och analyserar det de ser. Även begreppet 

remediering beskrivs och förklaras. 

2.1 Visuell perception 

Enligt Sternberg är perception de processer som vi använder oss av för att kunna identifiera, 

organisera och förstå oss på den sensoriska information som vi tar upp från vår omgivning. 

Den dominanta komponenten när det handlar om sensorisk perception är synen (Sternberg, 

1996, s. 109). Vi lär oss att känna igen objekt och former redan från när vi föds, och nyfödda 

spädbarn kan redan skilja olika ansikten från varandra (de Heering m.fl, 2006, s. 2). 

Vi ser vad som existerar, men ibland ser vi även vad som inte existerar. Att det vi ser inte 

alltid uppfattas på ett korrekt sätt är för att hjärnan tar den visuella informationen och 

processar den, genom att hjärnan skapar en egen representation istället för att använda den 

visuella informationen som skickas från ögonen. Hjärnan försöker att ge mening till det vi 

ser (Stenberg, 1996, s. 112-125). En grundläggande del inom visuell perception är 

igenkänning och indelning av objekt. Visuellt känner vi ofta igen objekt på deras 

kännetecknande form, men vi kan även känna igen objekt på exempelvis dess färg, textur, 

mönster eller material (Sternberg, 1996, s. 125). 

Berefelt (1976, s. 11-16) tar upp perception av miljöer och han förklarar att synsinnet har 

utvecklats till att bäst fungera i en tredimensionell verklighet. Att se en bild är underlägset 

mot att kunna vara närvarande i en fysisk miljö. Berefelt tar även upp begrepp som tolkning, 

han menar att det är en prestation att kunna tolka en bild. För att kunna tolka en bild krävs 

det en viss vana och erfarenhet och detta är en fråga om inlärning. 

2.2 Överföring av information mellan medier 

Medieforskarna Bolter och Grusin tar upp och förklarar begreppet ”remediering” i 

Remediation: Understanding New Media. Remediering är att överföra ett verk från ett 

medium till ett annat. Detta påträffas inom alla medier och är en allt vanligare företeelse i 

vår samtid där det framväxande digitala medielandskapet öppnar upp för nya möjligheter för 

remediering. Alla medier är relaterade och påverkar varandra, men olika medier har olika 

förutsättningar och det är inte möjligt att göra en exakt överföring mellan olika medier, utan 

en viss tolkning kommer alltid att ske (Bolter & Grusin, 1999, s. 5-19). Att remediera 

exempelvis en film till ett spel innebär att innehållet omformas och tillämpas, vissa element 

kan behöva läggas till och vissa kan komma att falla bort. Detta sker för att försöka utnyttja 

de möjligheter som existerar i det nya mediet. Det är vanligt förekommande med 

remediering i dagens medieklimat, alla medier påverkar varandra. Nya medier remedierar 

äldre medier, och äldre medier remedierar nya medier. 

2.3 Landskapsestetik 

Landskapsestetik är ett ämne som främst har använts inom miljöpsykologin. Miljöpsykologi 

handlar om att på ett vetenskapligt sätt studera och undersöka samband mellan människor 

och deras fysiska omgivning, vare sig det handlar om naturliga miljöer eller miljöer skapade 

av människan. Inom miljöpsykologin finns det två olika sätt att studera estetiken i ett 

landskap, objektivt eller subjektivt (Lothian, 1999, s. 1). 
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2.3.1 Objektiv kontra subjektiv syn på landskapsestetik 

Den objektivistiska synen att se på estetik sätter upp antaganden och värderar landskap efter 

dessa. Detta sätt att värdera ett landskaps estetiska kvalitet förutsätter att naturlig skönhet 

är ett fysiskt attribut som finns i miljön, vilket sedan kan bedömas. Det subjektiva 

tillvägagångssättet använder sig av psykofysiska metoder för att undersöka vilka preferenser 

samhället har vad gäller landskap, och efter detta fastställs den övergripande kvalitén på 

landskapet. Detta tillvägagångssätt identifierar vilka faktorer som bidrar till ett landskaps 

kvalitet, samt även dess relativa betydelse. Dessa två sätt att utvärdera miljöer utgår från att 

estetik är en mätbar egenskap, men att antingen är det ett fysiskt attribut hos ett landskap, 

precis som en vattensamling är ett fysiskt attribut, eller att kvalitén hos ett landskap sitter i 

betraktarens ögon, att varje person som observerar landskapet tolkar och bedömer det 

annorlunda beroende på exempelvis tidigare minnen och erfarenheter (Lothian, 1999, s. 2). 

Det är av betydelse att skilja på dessa två synsätt som används vid landskapsbedömning 

därför att det är en avgörande skillnad mellan dem. Om det är en objektiv egenskap kan den 

mätas och utvärderas utifrån undersökningar av landskapet. Om det är subjektivt är det 

betydelselöst hur många undersökningar som genomförs, utan måste istället bygga på en 

bedömning av samhällets preferenser gällande landskap (Lothian, 1999, s. 17). Oberoende av 

vilket sätt som används så sker en inspektion och analys av landskapets synliga element. 

Numera används i stort sett enbart det subjektiva tillvägagångssättet vid bedömningar av ett 

landskaps estetiska kvalitet (Daniel, 2000, s. 4-5). 

Daniel (2000, s. 5) förklarar att uppfattningen om ett landskaps estetik är ett resultat av 

landskapets fysiska egenskaper och hur egenskaperna tolkas hos den som studerar 

landskapet. Uppfattningsbaserade bedömningar har i praktiken antagit att landskap som 

anses vara av hög estetisk kvalitet även har hög visuell estetisk kvalitet. Daniel förklarar att 

det är en skillnad mellan att bedöma och värdera estetisk kvalitet. Bedömning är den relativa 

estetiken hos ett landskap jämfört med andra landskap och värdering är olika värden på den 

estetiska kvalitén relativt till andra resurser och behov. Idag vill man inte bara bedöma 

landskap för att ta reda på vilket som är mer estetiskt tilltalande, utan det gäller även att ta 

reda på hur mycket mer tilltalande det är, samt av vilka anledningar. När det handlar om 

visuell estetisk kvalitet hos naturliga landskap så har det visat sig att landskap som bedöms 

utifrån fotografier är likvärdiga de bedömningar som gjorts där testpersonen varit i 

direktkontakt med landskapet. Även datorrepresentationer har visat sig motsvara 

landskapskvalitetsbedömningar där fokus legat på landskapets estetik som utförts med 

direkta observationer av landskap (Daniel, 2000, s. 7). 

Eftersom simuleringar av riktiga miljöer blir allt vanligare är det av större intresse att 

jämföra digitalt skapade miljöer och riktiga miljöer. Ett mer naturligt sätt att uppleva 

geografiska variationer i en miljö är att gå genom miljön, detta går att ordna med hjälp av 

datorgenererade miljöer (Daniel, 2000, s. 10). 

2.3.2 Landskapsvisualisering 

Visualiseringar av landskap kan presenteras på flera olika sätt. Om ett digitalt landskap 

skapas, vilket är det optimala sättet att visa upp det på? Låta observatörerna själva ta del av 

miljön (om den går att använda i realtid)? Bilder? Videoklipp? Vad är skillnaderna mellan de 

olika visualiseringarna? Dessa frågor står för en betydande del av forskningen kring 

landskapsvisualiseringar (Ervin, 2000, s. 1-2). 
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Det finns flera olika sätt att skapa visualiseringar av landskap. Dessa visualiseringar kan vara 

statiska eller dynamiska, och analoga eller digitala. En statisk simulering är exempelvis ett 

fotografi, en bild som visar ett landskap från en förbestämd plats, och observatören kan inte 

interagera med landskapet för att på något ytterligare sätt få in mer information. Dynamiska 

simuleringar, exempelvis ett videoklipp, visar landskapet som sett av någon som rör på sig 

istället för att vara en statisk observatör. Detta medför att åskådaren inte är låst till en 

förutbestämd position, utan kan ta in visuell information från flera håll (Lange, 2000, s. 2; 

Nordberg, 2010, s. 8-9). 

Enligt Bishop och Rohrmann (2003, s. 2) är jämförelser mellan den naturliga miljön och en 

digitalt skapad miljö bättre, än att använda fotografier för att representera den naturliga 

miljön. Fler sinnen används vid besök i en naturlig miljö än vad som används när man ser en 

bild, vilket även gör att det blir en något orättvis jämförelse mellan datorsimuleringar och en 

naturlig miljö eftersom det oftast inte finns möjlighet till annan typ av sensorisk 

återkoppling än den visuella när det handlar om datorsimuleringar. Detta tas även upp av 

Daniel och Meitner (2001, s. 3), som förklarar det med att miljön man vistas i har en 

psykologisk påverkan som inte framkallas i fall där fotografier bedöms, det går därför inte att 

likställa bedömningar som sker i en naturlig miljö med bedömningar av fotografier. 

Hetherington, Daniel och Brown (1993, s. 2) tar upp att man behöver ta hänsyn till vad för 

olika element som finns i den naturliga miljön, med avseende på vilken form visualiseringen 

har. Som exempel tar de upp visualiseringen av ett flodlandskap, där bedömningen av 

landskapet varierade beroende på hur högt vattnet stod. Vattenflödet hade minst påverkan 

vid bedömning av bilder, däremot hade vattenflödet en tydligare påverkan vid bedömning av 

en videosekvens. Om det dessutom lades på ljud på videosekvensen hade vattenflödet en 

ännu större påverkan. Hetherington, Daniel och Brown anser att fotografier är giltiga som 

visuella representationer där relativt statiska miljöer visas. Bedömningen av statiska och 

dynamiska visualiseringar för dynamiska egenskaper hos landskap skiljer sig åt, statiska 

visualiseringar bevarar inte landskapets dynamiska egenskaper i tillräcklig utsträckning, 

dynamiska visualiseringar lyckas bättre med detta (Hetherington m.fl, 1993, s. 8). För 

landskap med starka dynamiska egenskaper kan det således vara lämpligare att använda 

andra representationssätt än endast bilder. 

Högupplösta tredimensionella visualiseringar går att använda som representation vid 

landskapsbedömningar, förutsatt att visualiseringen uppnår en hög nivå av (foto-)realism 

(Daniel & Meitner, 2001, s. 5-10). Denna bedömning delas även av Oh, som menar att 

”exakta och realistiska datorsimulationer kan ha en avgörande roll som 

kommunikationsverktyg” (Oh, 1994, s. 214). Daniel och Meitner (2001, s. 2) tar även upp att 

vid bedömningar av ett landskaps skönhet är fotografier ej önskvärda att använda om man 

enbart utgår från vad en person anser vara tilltalande, istället bör medelvärdet på gruppen 

användas som analysenhet. 

2.4 Digitala landskap 

Fokus i denna uppsats ligger på digitalt skapade miljöer. Digitala landskap är numera vanligt 

förekommande inom områden som exempelvis landskapsdesign. Tredimensionella 

visualiseringar går numera att komma åt genom mobiltelefoner eller liknande teknisk 

utrustning. Visualiseringarna som skapas idag är högst realistiska och dynamiska, och har 

potential till att ge en engagerande upplevelse. Traditionellt har tillvägagångssättet för 
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landskapsvisualiseringar gått till så att man har fått kontakta experter som med hjälp av 

specialiserad hårdvara tagit fram en miljö. Men i och med att gemene man numera har 

tillgång till verktyg som kan användas för att skapa visualiseringar kan i stort sett vem som 

helst bli en producent av digitala landskap (Lange, 2011, s. 2-4). 

En datorgenererad miljö är en miljö skapad med hjälp av en dator i vilken användaren 

känner sig närvarande, och miljön kräver hårdvara för att kunna rendera bilder (och 

möjligtvis ljud) som ändras beroende på vad användaren gör. De renderade bilderna kräver 

någon form av utrustning för att kunna visas upp och skapa immersion. Någon form av 

mjukvara krävs sedan för att kunna länka ihop användaren och den digitala miljön. För att 

användaren ska reagera på ett naturligt sätt krävs det att den digitalt skapade miljön är 

tillräckligt detaljerad och användaren kan utföra olika handlingar som datorn (bör) kunna 

svara på (Bishop m.fl, 2000, s. 2). 

Att enbart använda redan existerande material kan minska visualiseringens trovärdighet då 

modellerna inte anpassas efter den miljö som ska återskapas. De modeller som används är  

kanske inte biologiskt korrekta, men trots att nackdelar existerar med detta tillvägagångssätt 

finns det även fördelar i form av att många av de steg som vanligtvis krävs för att skapa en 

digital miljö (anpassad för användning i realtid) går att hoppa över. Det existerar stora 

mängder med färdigt material, men det är inte alltid möjligt att få tag på modeller som exakt 

liknar det material som ska återskapas. Utöver att använda fritt tillgängligt material finns det 

hemsidor på Internet3 där tusentals olika modeller finns att köpa, är man villig att betala 

finns en större mängd material att välja bland. 

Avsnitten nedan om olika aspekter kring digitala landskap är centrala för det praktiska 

arbete som kommer att genomföras. 

2.4.1 Realism i visualiseringar 

Realism kan definieras olika beroende på hur begreppet används, men själva grunden ligger 

i att vilja återskapa ett intryck eller en erfarenhet som man inte kan skilja från verkligheten 

(Hall, 1990, p. 191). En högre känsla av realism bidrar till att skapa en effektivare simulering 

och ju mer en digital miljö liknar verkligheten desto större trovärdighet bedöms den ha 

(Bishop & Rohrmann, 2003, s. 2-3). Detta är även någonting som behandlas av Bergen m.fl., 

de skriver att ”Computer-generated images used for visual landscape quality analysis, 

therefore, should simulate all of the elements of an actual landscape as closely as possible.” 

(Bergen m.fl., 1995, s. 11). 

Även Ervin (2000, s. 9) tar upp realism i digitala miljöer, enligt honom finns det flertalet 

begränsningar i dagens teknik som spelar roll vid återgivning av landskap. Den riktiga 

världen kommer alltid att innehålla mer information än vad som är möjligt och rimligt att 

visa i en digital miljö. För att komma runt dessa begränsningar får man istället använda 

olika tekniker som går ut på att skapa en godtagbar representation istället för att försöka 

skapa en fullständigt fysiskt korrekt miljö. 

Bishop och Rohrmann genomförde en undersökning som jämförde en digitalt skapad 

stadspark med den verkliga stadsparken. Resultatet de kom fram till var att det som 

upplevdes vara mest negativt var ljussättning, animation och användning av färg, medan det 

mest positiva var ”... vegetation, color and sound realism have most influence on realism 

                                                        
3 Exempelvis http://www.turbosquid.com/ med över 275,000 3D-modeller. [Hämtad 2013-04-24] 
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evaluations” (Bishop och Rohrmann, 2003, s. 12). Flera brister, som exempelvis avsaknaden 

av folk och djur var inget som ansågs försämra simulationen. 

2.4.2 Immersion 

I spelbranschen har visualiseringar av digitalt skapade landskap varit begränsande vad gäller 

återskapande av fotorealism då beräkningskraften hos datorer inte har varit tillräcklig. Detta 

är dock någonting som har ändrats i takt med att kraftfullare hårdvara har blivit tillgänglig, 

numera har vissa datorspel omfattande virtuella miljöer som folk kan utforska. Eftersom 

spel kan innehålla mycket varierade moment och design lockar de till sig allt fler spelare, och 

det är för att de har förmågan att dra in spelare i spelvärlden. De tillåter användaren att 

bortse från den verkliga världen, även om det endast är tillfälligt, för att istället uppslukas av 

den digitala världen deras avatar befinner sig i. Det kan gå till den grad att spelet engagerar 

så mycket att människor beskriver det som att vara i spelet. De slutar att märka saker 

runtomkring sig, som hur mycket tid som har passerat, eller att någon ropar på dem. Det är 

detta som brukar kallas för ”immersion”, och anses vara eftersträvansvärt om man ska få en 

så bra spelupplevelse som möjligt (Rollings & Adams, 2003, s. 58; Jennett m.fl, 2008, s. 1). 

Jennett m.fl. tar även upp tre nivåer av immersion: engagemang, fördjupning (alt. 

försjunkenhet) och total immersion. Skillnaderna mellan dessa olika nivåer ligger i hur 

spelaren spelar, för den första nivån krävs det att spelaren investerar tid, uppmärksamhet 

och engagemang, och lär sig hantera spelkontrollerna så att denne inte hindras av dem. För 

att komma till den andra nivån krävs det att spelet engagerar spelaren på ett känslomässigt 

plan, att användningen av spelkontrollerna är inlärda och utförs per automatik, och spelaren 

är nu mindre uppmärksam på sin omgivning. Vid den sista nivån är spelet i stort sett allt 

som spelar roll, och det är en känsla av att befinna sig i spelet snarare än att spela spelet 

(Jennett, 2008, s. 2). 

2.4.3 Miljö 

Landskap är inte bara stora utan även komplexa. De består inte enbart av många objekt, 

utan av många olika slags objekt. Detta medför att digitala visualiseringar av landskap inte 

är helt exakta, då det med dagens teknik inte är genomförbart att simulera varje enskilt 

objekt (exempelvis varje individuellt sandkorn). Genvägar används för att få visualiseringen 

att verka naturtrogen, men det betyder att visualiseringen endast ser verklig ut istället för att 

exakt fungera som en naturlig miljö. Eckerberg (2004, s. 149-152) tar även upp hur 

personligt tyckande spelar roll vid digitalt skapande av visualiseringar. Eckerberg menar att 

”... hjärnan på vissa individer inte accepterar datorstöd som ett produktivt redskap att 

utforska omvärlden med.” (Eckerberg, 2004, s. 151). Eckerberg beskriver vidare att en 

anpassning av materialet måste ske beroende på vem mottagaren är. Nordberg (2010, s. 29) 

fortsätter i Eckerbergs resonemang och tar upp funderingar kring digitala visualiseringar och 

även hur visualiseringar kan presenteras, då det är fullt möjligt att redigera och manipulera 

det skapade materialet. 

Vegetation bidrar till en mer komplex scen, då all vegetation är dynamisk, växandes, ändrar 

färg och för att till slut dö. Växter rör sig även med vinden och detta i sin tur skapar ljud, 

vilket, i ett digitalt landskap, skulle bidra till känslan av att befinna sig i ett naturligt 

landskap. Hur realistisk vegetationen är, i förhållande till resten av miljön, är viktigt när det 

handlar om att skapa en så verklig visualisering som möjligt (Ervin, 2000, s. 5). Bishop och 

Rohrmann (2003, s. 12-13) menar att noggrannhet hos vegetation är mycket viktig vid 
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bedömning av realismen i en visualisering, medan det inte verkar spela lika stor roll vid 

bedömning av hur väl en plats är representerad av en visualisering. 

För att exempelvis kunna återskapa känslan hos en plats är det möjligt att träd abstraheras 

till en nivå där de endast representeras av en igenkännbar form, men för att uppnå en 

realistisk visualisering krävs det mer än att objekt är representerade av former, utan 

objekten måste vara visuellt realistiska. Vid bedömningar av landskapsvisualiseringar är 

detta hjälpsamt eftersom realistisk vegetation är svårt att skapa och simulera korrekt. Det är 

möjligt att skapa effektiva landskapsvisualiseringar och få giltiga bedömningar av platsen 

utan att försöka uppnå den allra högsta graden av realism (Bishop & Rohrmann, 2003, s. 12-

13). 

Ervin (2000, s. 6-8) tar upp att ofta vid skapandet av digitala landskap så sker en likriktning 

just vid skapandet av vegetation. De flesta träden är lika varandra, det finns inga träd som 

befinner sig i olika stadier i deras liv under simuleringens gång. Det saknas olikformade löv 

och stammar och det saknas även träd som har dött eller vält omkull. Detta kan medföra att 

landskapet upplevs vara för homogent och att det inte är en lämplig visualisering. Vatten 

tillför också ytterligare komplexitet i scenen då vattnet ändrar formen på landskapet och 

därmed dess utseende. Vidare beskriver Ervin hur viktiga atmosfäriska effekter som 

exempelvis dimma, vind, ljud och liknande är för att skapa en verklig visualisering. Han 

menar att visualiseringar av atmosfäriska effekter endast är uppskattningar mot hur dessa 

effekter fungerar på riktigt. Att kunna skapa en verklig atmosfär kräver enorm 

beräkningskraft, vilket medför att korrekt simulerade atmosfäriska effekter inte finns med i 

simuleringar, utan istället används enklare (beräkningsmässigt) simuleringar av dessa. 

2.4.4 Fotorealism i spel 

Datorspel har varit en drivande kraft bakom utvecklingen av datorhårdvara, och dagens spel 

kan visualisera storslagna, närmast fotorealistiska miljöer som upplevs som trovärdiga. Spel 

har däremot svårt att uppnå äkta fotorealism. Det räcker med att en liten detalj inte stämmer 

överens med verkligheten för att bryta immersionen av att man befinner sig i en annan värld 

(Masuch & Röber, 2005, s. 5-7). Realism i spel kan dock betyda olika saker beroende på i 

vilket sammanhang det används. Oftast handlar det om den grafiska kvalitén på spelet med 

avseende på hur realistisk grafiken är, eftersom det snabbt går att göra en bedömning av de 

grafiska elementen som syns på skärmen (Low, 2001, s. 3). Vid skapandet av spel är realism 

något som eftersträvas allt mer, och i synnerhet är det fotorealism som är målet. En möjlig 

anledning till detta är att ett spel som uppnår en hög nivå av fotorealism sägs öka den 

digitala världens trovärdighet. Dock är detta en felaktig slutsats att dra, på grund av att när 

realismen ökar blir det lättare att märka även de minsta felen i spelet. Även om en del av 

spelet uppnår perfektion (exempelvis fotorealism) drar de ofullkomliga delarna ner 

upplevelsen (Wages m.fl., 2004, s. 1-6). 

2.4.5 Skillnader mellan olika visualiseringar 

Det är en skillnad mellan grafik skapad för spel och grafik skapad för exempelvis film. Spel 

beräknas i realtid för att spelare ska kunna interagera med spelet och detta betyder att en 

dator behöver rendera ett visst antal bildrutor varje sekund för att kunna klara av denna 

interaktion. Spelmotorer värdesätter en konstant bilduppdateringsfrekvens högre än 

realism, och detta medför att spelaren inte ser varje renderad bildruta utan istället upplever 

det som en högst dynamisk process. Det är lätt att känna av ett visst obehag om det inte är en 

tillräckligt realistisk miljö och om prestandan inte når upp till en viss gräns, och i spel 
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försöker man att nå upp till en bilduppdateringsfrekvens på minst 25 till 30 bilder per 

sekund (Dargie, 2007, s. 1). För att spelmotorn ska klara av att rendera varje bildruta 

tillräckligt snabbt begränsas detaljrikedomen på 3D-modellerna genom att använda 

exempelvis mindre geometri och mindre texturer (Akenine-Möller, Haines & Hoffman, 

2008, s. 1). 

Grafik som ska användas i film har inte samma mål som spelmotorer. Realistisk filmgrafik 

eftersträvar noggrannhet istället för en konstant bilduppdateringsfrekvens. Eftersom 

renderingarna inte utförs i realtid finns det således ingen interaktion mellan den renderade 

bilden och åskådaren (Masuch & Röber, 2005, s. 6). I en intervju med Scott Farrar, som 

arbetade med specialeffekter på filmen Transformers: Dark of the Moon, berättar han att de 

mest avancerade scenerna krävde 288 timmar för att rendera en enda bildruta.4 Detta kan 

jämföras med spelmotorer, där renderingstid räknas i millisekunder. För film så gäller att 

alla bilder har renderats färdigt innan de kan sättas ihop till en sekvens, och det är först 

därefter som det går att utvärdera hur resultatet blev. 

För att ytterligare förklara skillnaderna mellan spelgrafik och filmgrafik förtydligas dessa 

med några exempel. I den officiella dokumentationen till spelmotorn Unity, i avsnittet som 

behandlar grafisk prestanda, står det att antalet vertiser (punkter på en polygon alt. 

datastrukturer) inte bör överstiga 300,000.5 En av utvecklarna som arbetade på spelet Crysis 

2 berättar att deras polygonbudget var ungefär 2,000,000 polygoner.6 Dessa siffror syftar på 

det totala antalet vertiser/polygoner som kan ses av spelaren på en och samma gång. Dessa 

siffror kan jämföras med filmgrafik, där ett objekt kan bestå av tiotusentals delar och där 

varje del kan bestå av stora mängder polygoner. Ett enda objekt kan vara uppbyggt med 

hjälp av miljontals polygoner, mer än vad spelmotorer klarar av att visa på en och samma 

gång (Dargie, 2007, s. 1). För ytterligare bilder och jämförelser så finns exempelbilder i 

Appendix A – Bildbilaga. 

                                                        
4  Intervju med Scott Farrar om att arbeta på Transformers: Dark of the Moon 
http://www.hollywoodreporter.com/news/transformers-dark-moons-powerful-visual-208967, 
[Hämtad 2013-02-12] 
5  Användarmanualen till spelmotorn Unity 
http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html, [Hämtad 
2013-02-12] 
6  Diskussion på Cryteks officiella utvecklingsforum gällande angående polygonantal 
http://www.crydev.net/viewtopic.php?f=321&t=71385, [Hämtad 2013-02-12] 



 10 

 

Figur 1 Förtydligande exempel på skillnaden i geometri mellan film och spel. Trädet till 
vänster består av 630,792 polygoner, medan trädet till höger endast består av 1382 polygoner (Maya, 

Autodesk, Inc.). 
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3 Problemformulering  

Det läggs ständigt upp stora mängder digitalt skapat material på Internet, men går det att 

använda det tillgängliga materialet till att skapa digitala visualiseringar av en naturlig miljö? 

Det finns även olika möjligheter när man skapar visualiseringar beroende på vilka krav som 

ställs. Det kan uppkomma möjligheter att lägga till detaljer, men det kan även vara så att 

detaljer kan gå förlorade vid överföringen till ett annat medium. Eventuella bortfall av 

detaljer kan eventuellt kompenseras på andra sätt för att lyckas återskapa samma känsla och 

atmosfär. Detta är något som måste has i åtanke vid skapandet, inte minst vid överföring till 

digitala medier.  

Vid en remediering är det inte möjligt att göra en exakt överföring, om man vid skapandet 

utgår från en förlaga från ett medium innebär det att innehållet kommer att omformas och 

tillämpas vid överföringen till ett annat medium (Bolter & Grusin, 2000, s. 5-19). Det är 

möjligt att skapa många olika slags digitala visualiseringar av vår värld, och vi har tidigare 

tittat på olika former av landskapsvisualiseringar och även vad som är viktigt att tänka på vid 

genomförandet och vid bedömningen av dessa visualiseringar.  

Detta leder vidare till arbetets frågeställning: 

Krävs det en högre nivå av fotorealism och grafisk exakthet än den som går att uppnå med 

hjälp av prefabricerade 3D-modeller (för användning i spelmotorer) för att skapa en 

trovärdig digital representation av ett naturligt landskap? 

Även denna följdfråga anses vara av intresse för detta arbete: 

Vad finns det för fördelar och nackdelar i att arbeta med prefabricerat material vid 

skapandet av digitala miljöer? 

3.1 Metodbeskrivning 

Efter arbetets praktiska del, när remedieringen hade genomförts, skedde utvärderingen av 

arbetet. För att utvärdera arbetet har en kvantitativ undersökningsmetod i form av en 

internetbaserad enkätundersökning genomförts. Att en kvantitativ undersökningsmetod 

valdes var för att försöka nå ut till så många respondenter som möjligt, syftet med detta är 

att öka trovärdigheten på den inhämtade data. Att en kvalitativ metod inte används i detta 

fall är för att undersökningen inte nödvändigtvis menar att ta upp diskussioner och 

personligt tyckande. Den kvalitativa metoden används för att inhämta och utreda data där 

människors tyckande är den centrala utgångspunkten. Målet är att erhålla kunskap om 

intervjupersonens tankevärld i form av en text av något slag, och kunna observera saker 

utifrån intervjupersonens perspektiv (Østbye m.fl, 2008, s. 99-101). Om syftet med 

undersökningen var att ta reda på vilka specifika detaljer som skiljer visualiseringarna åt 

skulle en kvalitativ metod kunna användas för att kunna föra en djupare diskussion med 

respondenterna. 

Østbye m.fl. (2003, s. 157) förklarar den kvantitativa analysen som insamling av numerisk 

data från ett utvalt område. Målet med analys av kvantitativ data innebär oftast att 

undersöka samband och mönster i materialet, eller att utvärdera hypoteser som uppställts 

tidigare. Kvantitativa undersökningar ger resultat i form av numerisk data, så det är endast 

användbart att undersöka egenskaper som är mätbara. Østbye m.fl. (2008, s. 101) pekar på 
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att perspektivet på frågeställningen (och även andra bidragande faktorer) påverkar vilken 

typ av metod som bör användas. Østbye m.fl. nämner att även fast det finns distinkta 

skillnader mellan det kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssättet är de snarare 

kompletterande än konkurrerande (2008, s. 99 – 100). Hur metoden än utförs kommer det 

alltid att finnas brister, stora som små.  

Enkäten bestod till största del av slutna frågor, men en öppen fråga fanns med i slutet där 

respondenterna kunde framföra mer personligt tyckande vilket de inte haft möjlighet till att 

göra i de slutna frågorna. Østbye m.fl. (2003, s. 142) tar upp att främst använda slutna frågor 

gör det enklare att få svar på det som anses vara mest relevant, men att även ha med vissa 

öppna frågor gör att svaren kan bli mer nyanserade. Att använda en blandning mellan öppna 

och slutna frågor kan även se till att enkäten inte upplevs vara allt för enformig. 

Användningen av slutna frågor gör det även enklare att jämföra svaren med varandra 

eftersom alla respondenter får samma svarsalternativ, till skillnad från användning av öppna 

frågor där varje respondent formulerar sitt egna svar. 

3.1.1 Urval 

Undersökningen ämnade att hitta respondenter i olika åldrar och med varierade intressen då 

jag ansåg det vara intressant hur olika människor uppfattar de digitala visualiseringarna. 

Urvalet av respondenter var slumpmässigt. Enkäten publicerades på olika forum på Internet 

där vem som helst kunde gå in och genomföra enkätundersökningen. En stor del av 

respondenterna hade tidigare kunskap inom ämnet datorgrafik, men det var inget medvetet 

val att försöka nå ut till personer som besatt denna kunskap, utan det var en konsekvens av 

att vissa av de forum som enkäten publicerades på var inriktade på just datorgrafik. Urvalet 

var till stor del ett bekvämlighetsurval då många av respondenterna kom från min 

utbildningsomgivning. Detta medförde en risk med att svaren på enkäten kunde bli mindre 

generaliserbara. 

Användandet av en internetbaserad enkätundersökning som utvärderingsmetod 

möjliggjorde att respondenterna själva kunde välja när de ville avsätta tid till att genomföra 

undersökningen och att de kunde använda så mycket tid som är nödvändigt för att kunna 

svara på frågorna. Detta tillvägagångssätt medförde även att respondenterna blir anonyma, 

istället för att eventuellt bli påverkade av min närvaro och ge oärliga svar då de vill ”... ge en 

sympatisk bild av sig själva” (Østbye m.fl., 2003, s. 146). Det existerar även en del nackdelar 

vid detta tillvägagångssätt, exempelvis att det inte är möjligt att ge svar på eventuella 

otydligheter eller att enkätundersökningar tenderar att ha högre bortfall (Østbye m.fl., 2003, 

s. 152). Formuleringen av slutna frågor är avgörande för att försäkra sig om att frågan 

försöker ha med alla relevanta svarsalternativ och för att försöka minimera risken att frågan 

misstolkas och därmed att svaret förkastas (Østbye m.fl., 2003, s. 143). Att främst slutna 

frågor användes i denna undersökning var för att få svar på visualiseringarnas trovärdighet 

och hur det porträtterade landskapet uppfattades. 

Målet med den digitala enkäten var att nå ut till minst 20 personer, men eftersom det 

digitala formatet möjliggör enkel och snabb spridning ändrades detta till att försöka få in 

minst 40 svar. Totalt samlades 52 svar in, dock föll två av svaren bort på grund av att det 

tydligt framgick att dessa två respondenter hade  varit oseriösa vid genomförandet av 

enkäten. Undersökningen som respondenterna medverkade i utförs från ett 

perceptionsperspektiv där frågor som var av intresse var exempelvis om något känns 
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frånvarande i landskapet och om scenen upplevs vara realistisk. Enkäten finns i sin helhet i 

Appendix B – Enkät. 
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4 Projektbeskrivning 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetsprocessen bakom skapandet av de två digitala 

tredimensionella miljöerna som ingår i arbetets undersökning tagit form - från 

ursprungsbilden till färdiga 3D-genererade miljöer. Trots att film-miljön och bilden som 

skapades inte användes vid undersökningen har den varit viktig för följdfrågan och 

arbetsprocessen bakom skapandet av den beskrivs. 

Först beskrivs valet av den miljö som använts som förlaga och som återskapades digitalt, 

därefter beskrivs hur arbetet med de två digitala miljöerna har fortskridit. Då 

tillvägagångssätten för skapandet av de olika miljöerna skiljer sig åt beskrivs först skapandet 

av spel-miljön och de val som tagits i denna process, efter detta beskrivs processen vid 

skapandet av film-miljön. De olika arbetsmetoderna och programmen som har använts 

beskrivs och även specifika begrepp som används vid skapandet av tredimensionell grafik 

förklaras.  

För att kartlägga vad som är möjligt att åstadkomma i dagens spel- och filmproduktioner 

studerades först olika miljöer för både användning i realtid samt olika förrenderade miljöer, 

detta för att kunna få en bättre förståelse för vad som är möjligt att göra vid respektive 

tillvägagångssätt. Bilder, videoklipp och spelandet av spel som exempelvis The Elder Scrolls: 

Skyrim, Crysis 2, Crysis 3, Witcher 2 och Battlefield 3 utfördes eftersom dessa spel uppvisar 

storslagna miljöer och kräver kraftfulla datorer för att klara av att spela med höga 

inställningar. Dessa spel, främst spelen i Crysis-serien, har legat i framkant för vad som är 

möjligt att visa i realtid78. 

4.1 Val av bildförlaga 

Innan skapandeprocessen kunde börja var det nödvändigt att hitta en förlaga att utgå från. 

Figur 2 valdes som utgångspunkt för skapandet av de digitala miljöerna. Den stora mängd 

vegetation som täcker en stor del av bilden bidrar till att skapa komplexitet och miljöns 

uppbyggnad med tydliga diagonala och horisontella linjer ger bilden en spännande karaktär. 

 

                                                        
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Crysis#Game_engine 
8  http://venturebeat.com/2012/12/14/cryteks-chief-nothing-will-beat-crysis-3s-graphics-for-at-least-
two-years-interview/ 
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Figur 2 Subalpine meadow in full bloom. Trophy Mountains, B.C., Canada. Tagen av 
användaren magnetron på hemsidan www.reddit.com. 

På bilden syns en öppen skogsmiljö i Kanada, i Wells Gray Provincial Park i British 

Columbia. Horisontlinjen är svagt sluttande och delar av bilden ungefär vid dess mittlinje. 

Det finns en tydlig uppdelning mellan förgrunden, mellanplanet och bakgrunden. I 

förgrunden syns en äng i full blom och den sträcker sig mot bildens mellanplan. Landskapet 

är öppet med mycket vegetation, där träd, lummigt gräs och många sorters olikfärgade 

blommor syns. I förgrunden är det möjligt att se enskilda grässtrån och blommorna sticker 

tydligt fram ur gräset. Mot mellanplanet försvinner dessa detaljer och blommorna  skapar 

istället stora fält i olika färger. Strax till vänster om bildens nedre mittpunkt finns en stig. 

Stigen syns tydligt i förgrunden och den sträcker sig mot bildens mittpunkt. Den försvinner 

in i växtligheten ju närmare mellanplanet den kommer. Det finns små klungor av träd, 

barrträd av något slag, utplacerade i den annars öppna ängen. Ängen ramas in av barrträd 

och dessa skiljer även av förgrunden från mellanplanet. I bildens mitt syns en sluttande del 

av ett berg som kommer in från bildens vänstra sida och bakom denna syns ett större berg. 

Båda bergen bidrar till bildens horisontella avdelning, och det ligger ett fint dis över bergen 

som fördunklar bergens detaljer. Himlen tar upp bildens övre halva och är klarblå med några 

enstaka stora moln. Bilden upplevs vara tagen ungefär mitt på dagen, miljön är väl upplyst 

och de enda tydliga skuggorna som är synliga är på träden. Träden kastar inga skuggor utan 

är starkt själv-skuggade på grund av motljuset i bilden.  

Enligt Bergström (2007, s. 190) skapar en horisontellt orienterad bild lugn och harmoni, och 

det något liggande formatet förstärker denna vågräta rörelse. Det återfinns även mer 

diagonala element i bilden, som till exempel stigen och träden, och dessa element bryter upp 
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och skapar en mer levande bild. Träden, särskilt de som är längst fram i förgrunden, är 

triangelformade, och denna form, enligt Bergström, skapar lugn och harmoni. De olika 

elementen samspelar till att skapa en väl fungerande visuell kommunikation. 

Kaplan, Kaplan och Ryan (1998, s. 39) genomförde en undersökning som ämnade ta reda på 

vilken sorts naturlig miljö som människor föredrar. Undersökningen genomfördes genom att 

låta respondenterna studera och betygsätta olika tvådimensionella bilder. Genom att studera 

på bilderna fick respondenterna snabbt en uppfattning om miljön och vad de tyckte om den. 

Resultatet som Kaplan, Kaplan och Ryan kom fram till var att respondenterna tenderade att 

föredra bilder på naturliga miljöer som är öppna, har en slät mark och en känsla av djup. 

Den valda bilden uppvisar alla dessa egenskaper och de digitala miljöerna skapades med 

detta i åtanke.  

4.2 Skapandet av spelmiljön 

I bildförlagan finns en stor mängd vegetation, och vegetation i spel (eller andra applikationer 

som används i realtid) är komplexa objekt som kräver mycket arbete för att både se verkliga 

ut men även för att se till att prestandan inte blir lidande (Omernick, 2004, 227). I öppna 

miljöer kan det behövas mycket vegetation för få miljön att se naturlig ut, men det finns 

vissa svårigheter med detta då spelmotorer är begränsade på det sättet att de inte klarar av 

att hålla en konstant bilduppdateringsfrekvens vid höga polygonmängder.  

Vegetation som är till för användning i realtid är till stor del skapade med enkla geometriska 

former som med hjälp av texturer, där vissa delar av texturen är genomskinlig, skapar 

detaljerade och realistiska modeller. Om till exempel individuella löv modelleras på ett träd 

skulle polygonantalet kunna nå upp över en miljon, vilket inte är användbart i en spelmotor. 

För att skapa en digital version av den valda bilden behövdes flera sorters vegetation, där de 

synliga (och därmed de viktigaste) delarna var gräs, blommor och träd.  

4.2.1 Arbete i CryEngine 

Cryteks spelmotor CryEngine valdes till detta arbete och anledningen var främst för att 

spelmotorn anses vara interaktiv med särskilt fokus på ljus och atmosfäriska effekter. I 

CryEngine är ljus, skuggor och liknande helt dynamiska och det är möjligt att få direkt 

visuell återkoppling på de ändringar som genomförs.  

Alla modeller och allt material som användes var vid detta projekts genomförande fritt 

tillgängliga att använda i egna projekt. Modeller och texturer laddades antingen hem från 

Internet eller följde med vid installationen av CryEngine. Med hjälp av detta material 

skapades sedan en digital version av bildförlagan, och i spelmotorn sparades sedan en bild 

av miljön för utvärdering.  

Det första som gjordes var att leta reda på de modeller som behövdes för att bygga upp 

scenen. På crydev.net, som är Cryteks officiella utvecklings-hemsida, finns en del där 

användare är uppmanade till att dela med sig av sina egna kreationer9. Från denna sida togs 

de objekt som behövdes för att sätta ihop den fullständiga scenen. Efter att ha laddat hem 

flera olika modeller och studerat utseendet i CryEngine valdes de modeller som upplevdes 

vara mest lämpliga för skapandet av miljön.  

                                                        
9 http://www.crydev.net/viewforum.php?f=310 
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Figur 3 De valda objekten. Ovanifrån: gräs, blommor och träd. 

Det första som behövdes var en terräng. Denna skapades helt i CryEngine och dess 

omfattande terräng-editor. När terrängen först skapas väljs hur stor den ska vara, efter detta 

får man en helt platt terräng att börja forma hur man vill. Med hjälp av de tillgängliga 

verktygen började terrängen formas och när ett resultat som liknade det som återfinns på 

utgångsbilden var uppnått sparades landskapet i form av en heightmap-textur. Detta är en 

svartvit textur som sparar data i form av höjdskillnader i landskapet. Detta gjordes för att 

kunna använda samma heightmap till film-miljön och därför se till att terrängen inte skiljer 

sig åt.  
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Figur 4 Formad terräng. 

Textureringen av terrängen skedde i spelmotorn. Trots att vegetationen täcker all mark 

förutom på stigen behövdes en underliggande textur. Textur-repetitionen som är synlig i 

figur 5 var inget som behövde åtgärdas då detta doldes genom att placera ut vegetation över 

terrängen, de repetitiva elementen kommer på så sätt att döljas från åskådaren.  

 

Figur 5 Formad terräng med textur applicerad och stigen utsatt. De ungefärliga gränserna för 
förgrunden, mellanplanet och bakgrunden är markerade, men de kan vara svåra att urskilja på denna 

bild då större delen av miljön inte är skapad. 

Efter att terrängen var skapad och texturerad påbörjades arbetet med att sätta ut alla de 

olika objekt som återfinns i scenen. Det första som skapades var stigen eftersom den skapar 

ett område som är fritt från vegetation. Efter detta placerades träden ut för att rama in 

miljön och på så sätt lättare kunna få en känsla för skala.  

CryEngine har många olika värden som kontrollerar ljus och atmosfär. Tack vare att man får 

omedelbar visuell återkoppling på de ändringar som utförs var det enkelt att se om 

ändringen bidrog till att skapa en mer trovärdig representation. I bildförlagan ser ljuset ut 

att komma snett framifrån höger, vilket var enkelt att återskapa i spelmotorn. För att skapa 

en känsla av djup behövdes bergen i mellanplanet återskapas. Bergen som syns i bakgrunden 

i figur 6 är ett fotografi på ett och samma berg. Fotografiet togs från hemsidan 

CGTextures.com, som är en hemsida skapad i syfte att sprida fotoreferenser som kan 
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användas vid skapandet av exempelvis tredimensionella digitala miljöer. Djupet i bilden är 

således begränsat med avseende på att terrängen endast sträcker sig fram till trädlinjen, 

djupet som existerar i den tredimensionella miljön är en slags illusion som ger en känsla av 

djup. Olika atmosfäriska effekter som exempelvis dimma lades till för att ge bilden en 

ytterligare känsla av djup. Enligt Brinkmann (2008, s. 46-47) är atmosfäriska effekter ofta 

något som bortses vid skapandet av digitala miljöer. Effekterna blir starkare ju längre bak ett 

objekt befinner sig från kameran. Atmosfäriska effekter skapar ett slags dis som lägger sig 

över bilden och minskar ned kontrasten och bidrar med en blåaktig färgskiftning på objekt 

som befinner sig längre bort från kameran.  

 

Figur 6 Den färdiga spelmiljön. 

I och med att miljön är skapad för användning i realtid är det fullt möjligt att ”spela”, men 

spelet har inget uttalat syfte utöver att visa upp miljön. Bildförlagan (figur 2) visar endast 

upp en del av en miljö, det som fanns framför kameran när bilden togs är således det som 

har återskapats i digital form. Miljön som fanns åt sidorna och bakom fotografen åsidosattes. 

Detta medförde att de synliga elementen, främst vegetationen, kunde placeras ut i högre 

antal för att skapa en mer visuellt tilltalande digital skildring av bildförlagan. 

Bildens format skiljer sig även från bildförlagan. Bildförlagan har ett format på 4:3 medan 

spelmiljön, figur 6, har ett 16:9-format. I och med att miljön är skapad för användning i 

realtid och anpassad till att fungera i en spelmotor var det tänkt att miljön ska spelas på en 

datorskärm som har bildformatet 16:9. Steam, som är en underhållningsplattform inriktad 

mot datorspelare, har vid tidpunkten för denna uppsats över fyrtio miljoner användare10. 

Steam genomför regelbundet undersökningar av användarnas hårdvara, och i april 2013 var 

det populäraste formatet 16:9, med upplösningen 1920 x 1080 pixlar11. 

                                                        
10 http://store.steampowered.com/about/” With over 40 million potential friends (or enemies), the 
fun never stops.”. [Hämtad 2013-05-07] 
11 http://store.steampowered.com/hwsurvey [Hämtad 2013-05-07] 
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4.3 Skapandet av filmmiljön 

Valet att använda fritt tillgängliga modeller till spelmiljön påverkade även resterande del av 

projektet. Valet blev att använda fritt tillgängliga modeller även till filmmiljön för att kunna 

undersöka vad som är möjligt att skapa utan att använda sig av egengjorda modeller. Till 

skillnad mot spelmiljön har denna bild anpassats efter bildförlagans format och bilden har 

samma utsnitt som förlagan – 4:3.  

Det existerar flertalet olika program som går att använda vid skapandet av realistisk 

filmgrafik. Filmmiljön valdes att skapas i programmet Vue. Vue används främst inom 

filmbranschen men även vissa spelföretag använder programmet för att skapa 

visualiseringar. 12  Enligt E-on software, skaparna av Vue, möjliggör programmet ett intuitivt 

skapande av naturliga miljöer. Vue valdes eftersom det är ett kompetent program som 

inriktar sig på just skapandet av naturliga utomhusmiljöer. I programmet finns även 

betydande inställningar för att rendera de skapade miljöerna. Det följer med en mängd olika 

objekt med programmet som kan användas för att skapa tredimensionella visualiseringar, 

något ytterligare material än det som följde med programmet användes inte vid skapandet 

av denna miljö.  

Som vid skapandet av spelmiljön skapades först terrängen för att ha en grund att utgå från. 

En platt terräng skapades, sedan importerades den heightmap som hade sparats från 

spelmiljön. Heightmap-texturen användes till att skapa samma terräng som i spelmiljön. På 

grund av skillnader i hur kameran fungerar mellan Vue och CryEngine formades terrängen 

om något för att tydligare efterlikna bildförlagan.  

 

Figur 7 Den formade terrängen. 

Olika modeller studerades sedan för att få en uppfattning om vilka av de tillgängliga 

modellerna som skulle användas i skapandet av miljön. De utvalde modellerna kan ses i figur 

8. 

                                                        
12 http://www.e-onsoftware.com/about/?page=5 
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Figur 8 De valda objekten. Ovanifrån: gräs, blommor och träd. 

De valda modellerna placerades sedan ut i miljön med hjälp av vad Vue kallar för ”dynamic 

ecosystem”, vilket automatiskt placerar ut utvalda modeller på terrängen. Modellerna 

placeras endast ut åt det håll kameran pekar vilket gör att scenen inte får ett onödigt högt 

polygonantal då den delen av terrängen som inte syns i kameran är onödig att placera ut 

vegetation på. Efter detta skapades stigen som leder in mot bildens mitt. I och med att 

vegetation hade placerats ut över hela den synliga terrängen krävdes det en funktion som 

kopplades till stigen, denna funktion tog bort den vegetation som var placerad ovanpå stigen.  
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Bergen i bakgrunden är separata geometriska objekt. Två procedurellt genererade terränger 

skapades och med hjälp av terrängeditorn formades terrängerna och placerades sedan ut i 

bakgrunden. Att bergen består av geometri innebär att de kan bli påverkade av ljus, skuggor 

och atmosfäriska effekter på ett annat sätt än om de skulle vara tvådimensionella bilder.  

 

Figur 9 Terräng, berg i bakgrunden och himmel. 

En sol skapas automatiskt som ljuskälla vid skapandet av en ny scen. Solen fungerar som ett 

vanligt objekt, den kan flyttas runt i scenen, skalas om och roteras. Den är även alltid 

kopplad så att den är riktad mot origo, scenens mittpunkt. Detta gjorde att det var enkelt att 

placera ut den så att ljussättningen i denna miljö liknade den i bildförlagan. Vue kommer 

med många olika sorters förinställda himlar som kan användas fritt. En av dessa valdes och 

ändrades för att skapa ett intressantare visuellt intryck, och resultatet blev moln av 

varierande storlek som sträcker sig över hela himlen vilket liknade bildförlagan.  
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Figur 10 Den färdiga filmmiljön. 

4.4 Sammanfattning av projektgenomförandet 

En sammanfattning och presentation av det slutgiltiga resultatet sker i detta avsnitt för att ge 

en övergripande bild av de skapade verken. 

Målet med detta arbete var att skapa två miljöer utifrån en specifik bildförlaga. Miljöerna 

skiljer sig åt på grund av de olika metoderna som utnyttjats vid skapandeprocessen. 

Miljöerna skapades med hjälp av fritt tillgängligt material som hämtades från Internet samt 

de modeller som följer med i de olika programmen som användes. Efter att ha valt en 

lämplig bildförlaga skapades spelmiljön i spelmotorn CryEngine, och filmmiljön skapades i 

programmet Vue. Med de digitala miljöerna eftersträvades att skapa samma visuella intryck 

som bildförlagan.  

Det slutgiltiga verket består av två digitala tredimensionella scener som visualiserats genom 

att spara ut en bild från varje miljö. Efter att ha granskat det slutgiltiga resultatet ansågs 

Figur 9, den färdiga filmmiljön, skilja sig väsentligt från bildförlagan. I och med att 

prefabricerat material användes till att skapa de digitala miljöerna var det redan från början 

givet att miljöerna skulle skilja sig åt på olika sätt jämfört med bildförlagan, dock var det 

svårt att förutse till vilken grad de skiljer sig åt. Därefter togs beslutet att inte ha med 

filmmiljön i undersökningen. Till utvärderingen valdes alltså enbart spelmiljön. Denna bild 

användes sedan i utvärderingen och de svar som respondenterna angav analyserades och 

diskuterades i relation till frågeställningen.  



 24 

 

Figur 11 Bildförlagan. 

 

Figur 12 Spelmiljön. 
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5 Utvärdering 

För att utvärdera resultatet av arbetet, där problemformuleringen lyder som sådan: ”Krävs 

det en högre nivå av fotorealism och grafisk exakthet än den som går att uppnå med hjälp av 

prefabricerade 3D-modeller (för användning i spelmotorer) för att skapa en trovärdig digital 

representation av ett naturligt landskap?”, skapades en tredimensionell digital miljö utifrån 

en förlaga i vår naturliga värld. Därefter genomfördes en kvantitativ enkätstudie.  

Enkäten bestod av fyra slutna frågor och en öppen fråga13. Genom användandet av de slutna 

frågorna var det tänkt att utvärdera vilka delar av överföringen som är lyckad och hur 

trovärdig den digitala visualiseringen är. De slutna frågorna var graderade i en skala från ett 

till fem, där svarsalternativet ett syftade på ett overkligt resultat och svarsalternativet fem 

syftade på ett mycket verklighetstroget resultat. Genom användandet av en öppen fråga i 

slutet av enkäten var det möjligt för respondenterna att framföra mer personligt tyckande, 

den kunde eventuellt ge ytterligare information om beståndsdelar som de slutna frågorna 

inte avhandlade. Respondenterna fick studera den digitalt skapade bilden och jämföra den 

med den fotografiska förlagan. Därefter fick respondenterna uppge hur väl överföringen av 

det naturliga landskapet till digital form har genomförts.  

Målet med enkätundersökningen var inte att nå ut till en specifik målgrupp, utan 

respondenter i olika åldrar söktes. Respondenterna hade även olika erfarenheter av att spela 

datorspel samt skapa digital grafik i form av tredimensionella digitala modeller. Det totala 

antalet respondenter var från början tänkt att vara tjugo, men efter genomförandet av 

projektdelen ändrades målet till minst fyrtio.  

5.1 Respondenterna 

Totalt samlades femtiotvå svar in på enkäten, men i utvärderingen av svaren har endast 

femtio av respondenterna använts. Två av respondenterna föll bort då de kommentarer som 

gavs på den öppna frågan och i de öppna fälten var helt orelaterade till frågan som ställdes. 

Dessa två respondenter valdes därför att tas bort från undersökningen. 

Av de totalt femtio respondenterna är tjugonio personer (58 %) män och tjugoen personer 

(42 %) kvinnor. Majoriteten av respondenterna, fyrtiofem personer (90 %), befinner sig i 

ålderspannet 16-30 år. Fem personer (10 %) var äldre än 51 år.  

                                                        
13 Enkäten finns i sin helhet i Appendix B – Enkät. 
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Tabell 1 Köns- och åldersfördelning på respondenterna. 

Vad gäller tidigare vana med att spela datorspel så uppgav större delen av respondenterna, 

trettiotre personer (66 %), att de regelbundet (åtminstone varje vecka) spelar datorspel. 

Sjutton personer (34 %) av respondenterna angav dessutom att de spelar datorspel varje dag. 

Därefter ställdes en fråga om respondenterna har erfarenheter av datorgrafik. Fördelningen 

på de tillfrågade visade en majoritet för de som har tidigare erfarenheter, där totalt trettio 

personer (60 %) uppgav att de hade tidigare erfarenheter. En person valde alternativet 

”Andra erfarenheter” där respondenten skrev ”Jag har lekt lite i både Maya och 3D Studio 

Max, inte något omfattande”. Dessa två frågor är kanske inte viktiga för utvärdering av 

frågeställningen, men detta kan lägga en grund för huruvida det är någon skillnad i hur 

personer med tidigare erfarenheter av digital grafik/spelvana människor uppfattar 

visualiseringen. Detta presenteras i kapitel 5.2. 

 

Tabell 2 Respondenternas spelvanor samt tidigare erfarenheter av skapande av tredimensionella 

digitala objekt.  

5.1.1 Slutna frågor – redovisning av insamlad data 

Enkäten var utformad med fyra slutna frågor som ämnade ta reda på om överföringen av det 

naturliga landskapet till en tredimensionell digital miljö har lyckats eller brustit. 

Respondenternas svar på de slutna frågorna presenteras nedan i form av diagram. I enkäten 

var bildförlagan markerad som Bild 1 och den digitala visualiseringen markerad som Bild 2.  
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Den första frågan, Fråga 1, tar upp huruvida miljön i den fotografiska förlagan (Bild 1) har 

återskapats i den digitala miljön (Bild 2). Majoriteten av de svar som samlades in ligger i den 

övre halvan av skalan. Respondenterna tyckte således att miljön i den digitalt skapade 

scenen stämmer överens med miljön i bildförlagan. Fråga två tar upp hur verklig den digitalt 

skapade miljön upplevs vara, och enligt svaren är majoriteten av respondenterna överens om 

att miljön i den tredimensionella scenen upplevs vara verklig. Enligt resultaten på båda 

frågorna uppnår dock inte den digitala visualiseringen mer än en godkänd nivå med ett 

genomsnitt på 3,52 på fråga ett och 3,02 på fråga två, det finns utrymme till att kunna 

förbättra resultaten ytterligare.  

 

Tabell 3 Hur miljön har återskapats och hur verklig miljön upplevs vara. 

På fråga 3, ”Studera Bild 2. Hur verkliga anser du att bildens olika beståndsdelar är?”, fick 

respondenterna betygsätta bildens olika element på en skala från ett till fem, där ett stod för 

inte verklig och fem stod för helt verklig. 

Gällande blommorna så är alternativ 3 det alternativ som den största delen av 

respondenterna valde. Totalt valde nitton personer (38 %) alternativ 3. Arton personer (36 

%) valde alternativ 4. Nio personer (18 %) svarade med att blommorna upplevdes som helt 

verkliga. Fyra personer (8 %) valde alternativ 2. Av de femtio svaren var det ingen som valde 

den lägsta delen på skalan, ”inte verklig”. Totalt valde tjugosju personer (54 %) alternativ 4 

eller 5 på hur verkliga blommorna upplevdes vara. 

När det gäller trädens uppskattade verklighet är det lika många respondenter som valde 

alternativ 1, inte verklig, som alternativ 5, helt verklig. De flesta respondenterna, sjutton 

personer (34 %), valde här alternativ 2. Överlag uppfattades träden som mindre verkliga än 

blommorna, med ett genomsnitt på 2,90 jämfört med blommornas 3,64.  
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Tabell 4 Respondenternas svar gällande hur verklig vegetationen upplevdes vara. 

Trots att molnen i visualiseringen är helt tvådimensionella ansåg en betydande del av 

respondenterna, tretton personer (26 %), att molnen var helt verkliga. Det svarsalternativ 

som flest respondenter valde var alternativ 3, som nitton personer (38 %) valde. Alternativ 2 

och 4 valde åtta respondenter (16 %) vardera, och alternativ 1 var det två personer (4 %) som 

ansåg passa bäst in gällande hur verkliga molnen upplevdes vara.  

Bergen upplevdes överlag vara mer verkliga än molnen, bergen fick genomsnittsbetyget 3,88 

mot molnen betyg på 3,44. Femton personer (30 %) ansåg att bergen var helt verkliga, och 

arton personer (36 %) valde alternativ 4. Ingen av respondenterna valde alternativ 1, att 

bergen inte var verkliga.  

 

Tabell 5 Respondenternas svar gällande hur verkliga molnen och bergen upplevdes vara. 

Gällande hur verklig terrängen upplevdes vara var det en person (2 %) som valde alternativ 

1, att den inte var verklig. Tio personer (20 %) valde alternativ 2 och elva personer (22 %) 

valde alternativ 3. En stor andel av respondenterna, 20 personer (40 %), valde alternativ 4, 

och åtta personer (16 %) ansåg att alternativ 5 var det alternativ som stämde bäst överens 

med hur verklig terrängen upplevdes vara. 

Två personer (4 %) angav att ljussättningen var inte verklig, medan fem personer (10 %) 

fanns ljussättningen helt verklig. De flesta respondenterna höll sig kring alternativ 3. 
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Alternativ 2 valdes av 9 personer (18 %). Nitton personer (38 %) valde alternativ 3, medan 

femton personer (30 %) valde alternativ 4. 

 

Tabell 6 Respondenternas svar gällande hur verklig terrängen och ljussättningen upplevdes vara. 

Denna delfråga var av stort intresse och direkt relaterad till frågeställningen. En person (2 

%) fann objektens silhuetter och former inte verkliga. Alternativ 3 var det alternativ som en 

knapp majoritet av respondenterna valde, med arton svar (36 %). Sjutton personer (34 %) 

valde alternativ 4. Av de femtio svar som samlades in var det endast fyra personer (8 %) som 

tyckte att objektens silhuetter och former var helt verkliga.  

 

Tabell 7 Respondenternas svar gällande hur verkliga objektens silhuetter och former upplevdes vara. 

På fråga 4 – ”Är det någonting som känns frånvarande i Bild 2 jämfört med Bild 1?” – kunde 

respondenterna välja fler än ett alternativ. Det som flest respondenter tyckte var frånvarande 

i den digitala miljön (bild 2) var en känsla av djup, där totalt tjugosex (52 %) av de femtio 

respondenterna valde detta alternativ. Därefter var det färgskala och ljussättning som flest 

respondenter valde, med arton (36 %) respektive 16 (32%) svar vardera. Tolv personer (24 

%), valde alternativet ”Vegetation”. Totalt elva personer (22 %) tyckte att molnen var 

frånvarande. Fyra personer (8 %) uppgav att de inte tyckte att någonting i bild 2 kändes 

frånvarande. Fyra personer kände att bildens format påverkade hur bild 2 upplevdes.  
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På denna fråga kunde även respondenterna välja alternativet ”Annat” och själva specificera 

vad som kändes frånvarande, och tolv personer (24 %) valde att göra detta. Två personer 

fann att skärpan i bilden (”Allt är för skarp” och ”skärpa/oskärpa”) på något sätt kändes 

frånvarande. Två personer kände att det saknades djup i bilden, av dessa två var det en som 

även valde alternativet ”Känsla av djup” i de förbestämda svarsalternativen.  

Fem respondenter tyckte att vegetationen eller delar av den var frånvarande eller påverkade 

hur bild 2 upplevdes i jämförelse med bild 1. Två av dessa fem personer anmärkte på de vita 

blommorna i den digitala visualiseringen (”Blomfälten som uppfattas som tydligt vita i bild 

1” och ”Bild 1 får en jämnare vit färg på gräset längre bort”). En person tyckte att det var för 

lite blommor i bakgrunden och en person tyckte att det var för lite blommor längre fram. En 

person anmärkte på träden, att de inte såg verkliga ut, och denna person tyckte även att 

himlen ”ser konstig ut p.g.a att det ser ut som en cartoonish himel”. En person angav 

”formen på bergen”. En person fann att gräsets skuggning påverkade bilden negativt, och 

den sista av de tolv personer som själva valde att ange ett svar skev ”Smådetaljer som 

tillsammans gör att bilden känns lite skev”. 

 

Tabell 8 Vad för olika delar som känns frånvarande i den digitala visualiseringen jämfört 

med bildförlagan. 

5.1.2 Öppna frågan – redovisning av insamlad data 

Efter de slutna frågorna ställdes en öppen fråga. Här fick respondenterna möjlighet att med 

egna ord uttrycka hur visualiseringen skiljer sig från bildförlagan och vilka styrkorna och 

svagheterna i den digitala miljön var. Här fick även respondenterna möjlighet till att ge 

förslag på hur de delar som de eventuellt uppfattade som bristfälliga skulle kunna förbättras 

och vidareutvecklas. Den öppna frågan formulerades som sådan: ”Fråga 5 – Beskriv med 

egna ord på vilka sätt du tycker att Bild 2 skiljer sig från Bild 1. Vilka är styrkorna och 

svagheterna i bilden och vad skulle kunna vidareutvecklas?”. Denna fråga var obligatorisk 

vilket betyder att respondenterna var tvungna att skriva in ett svar i textfältet för att kunna 

skicka in enkäten. Fyra av respondenterna valde att inte svara på frågan genom att svara 

med ”Pass”, ”nej” eller liknande.  

Redovisningen av det insamlade materialet presenteras i form av sammanfattningar över 

bildens olika styrkor och svagheter på grund av den stora mängd data som samlades in på 

denna fråga. Överlag var det många av respondenterna som anmärkte på träden, de ansågs 
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vara kantiga, ha för få detaljer, att de såg annorlunda ut och kändes något overkliga. Många 

ansåg att detta var en av de viktigaste punkterna vad gäller hur arbetet kunde förbättras. 

Vissa respondenter ansåg även att färgen på träden samt kontrasten mellan trädets ljusa och 

mörka delar inte stämde överens med bildförlagan. 

Blommorna fick både positiv och negativ kritik, där vissa ansåg att blommorna var väldigt 

tilltalande och fina, men överlag ansåg dock större delen av respondenterna att blommorna 

var en av bildens svagheter. Majoriteten kommenterade att blommorna som sträcker sig mot 

bildens mellanplan i bildförlagan saknades i denna bild, att de färgfält som blommorna 

skapade blev, i den digitala miljön, gröna istället för färgglada. Blommorna i förgrunden 

ansågs fungera väl jämfört med bildförlagan.  

Molnen fick en stor mängd negativa kommenterar men även många förslag på vad som 

skulle kunna förbättras. Flera personer ansåg att molnen kändes overkliga, och detta 

berodde på en mängd olika aspekter. Molnen såg inte ut att passa in i miljön, utan de 

upplevdes som påklistrade och att de saknade volym. De saknade skugga på undersidan och 

kontrasten kunde vara bättre. De såg heller inte ut att sträcka sig mot horisonten, vilket 

skulle medföra att de fick mer djup.  

Flera personer valde att kommentera ljussättningen och olika atmosfäriska effekter, där de 

angav att ljussättningen inte ger samma djup som i bildförlagan, samt att ljuset känns mer 

konstgjort. En mer varierad ljussättning skulle medföra att bilden skulle upplevas som mer 

realistisk. I bildförlagan är det blåare nyanser längre in i bilden, men detta hade inte 

återskapats i den digitala miljön, utan att diset som finns i bilden är vitt vilket bidrog till att 

den uppfattades annorlunda.   

Ett par respondenter valde att kommentera bergen, och den främsta anledningen var för att 

bergen kändes platta. De smälte inte in i bilden särskilt bra, utan var för tydliga. De borde ha 

varit mjukare och eventuellt haft längre opacitet så att de skulle smälta in bättre och skapa 

en mer enhetlig bild. Terrängen fick en större del positiva kommentarer jämfört med 

resterande bildelement. Från de kommenterar som samlades in ansåg majoriteten att 

terrängen såg verklig ut, men eventuella ändringar i form av höjdskillnader och ojämnheter 

skulle kunna vidareutvecklas.  

Flera av respondenterna behandlade bilden som helhet och hur väl den står sig jämfört med 

bildförlagan. Ett par respondenter ansåg att styrkorna är att man klart och tydligt ser vad det 

ska föreställa för något och att idén förmedlas på ett bra sätt. Bilderna är lika varandra, och 

överlag är det ett bra resultat som vid en hastig anblick skulle kunna lura det mänskliga ögat 

att tro att det var två riktiga bilder/miljöer. En person noterade hur bild 2 som helhet kändes 

betydligt mindre verklig än bild 1 när de jämförs sida vid sida, men studeras de separata 

bildelementen känns de fullständigt verkliga.  

Överlag visade svaren på att respondenterna hade stora meningsskillnader i hur de 

uppfattade bilden och de olika bildelementen, samt vad bildens olika styrkor och svagheter 

var. Med den informationen som respondenterna delade med sig skulle det gå att 

vidareutveckla arbetet och förhoppningsvis uppnå ett bättre resultat i form av en verkligare 

visualisering som tydligare och bättre efterliknar bildförlagan. 
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5.2 Analys 

I följande del analyseras resultaten från undersökningen. Först sker en övergripande analys 

för respondenterna som helhet, för att sedan försöka utreda om det finns skillnader i hur 

respondenterna uppfattade miljön med avseende på om de har tidigare erfarenheter av att 

skapa digital grafik/spelar regelbundet. Genom att besitta sådana kunskaper är det möjligt 

att visualiseringens trovärdighet kan anses vara sämre i och med att det enklare går att 

upptäcka de ”genvägar” som tas vid skapandet av digitala miljöer. 

De första frågorna i enkätundersökningen behandlade till vilken grad miljön har återskapats 

samt hur verklig miljön upplevdes vara. Respondenterna tyckte överlag att miljön har lyckats 

återskapas i digital form, men visualiseringen uppnår inte mer än ett godkänt resultat vad 

gäller hur verklig miljön upplevs vara. Många av respondenterna ansåg att träden inte 

passade in, och träden fick även lägst genomsnittsbetyg (2,9) på frågan hur verkliga bildens 

olika beståndsdelar är. Träden som användes till att skapa denna miljö var kraftigt 

anpassade till att användas i realtidsgrafik. Vegetation i spel fyller ofta ut stora utrymmen, 

vilket medför att det finns begränsningar i polygonantal, texturstorlekar och liknande. Flera 

respondenter anmärkte på att träden såg ut att vara glesa jämfört med träden i bildförlagan, 

och detta är ett resultat av att de modeller som användes inte anpassades efter bildförlagan. 

Ervin (2000, s. 5) tar upp hur viktig vegetationen är i digitala visualiseringar, och att hur 

realistisk vegetationen anses vara i relation till resten av miljön påverkar hur realistisk 

visualiseringen bedöms vara. Även Bishop och Rohrmann (2003, s. 12-13) behandlar detta, 

och när en visualisering ska bedömas med avseende på realism är noggrannheten vid 

utförandet av vegetationen mycket viktig. Om träden hade varit mer detaljerade skulle de 

troligtvis ansetts passa in i miljön bättre vilket skulle gett dem ett högre genomsnittsbetyg, 

detta skulle även kunna förbättra visualiseringens helhetsintryck då träden smälter in i 

miljön bättre. I likhet med träden skulle även resterande delar av vegetationen kunna 

anpassas bättre till denna miljö för att uppnå ett mer tillfredsställande slutresultat. 

Blommorna fick även en del kommentarer, främst att de blomfält som syns mot 

bildförlagans mellanplan inte riktigt återfinns i spelmiljön. Detta var en avvägning som 

gjordes med avseende på prestanda. Spelmiljön har dessa blomfält, men de syns inte på 

grund av att bilduppdateringsfrekvensen blev för låg med en hög draw distance 14  på 

blommorna. Spelmotorer försöker eftersträva en konstant bilduppdateringsfrekvens, och är 

miljön för ”tung” att rendera blir bilduppdateringsfrekvensen ojämn vilket kan medföra 

exempelvis en känsla av obehag. Helst bör bilduppdateringsfrekvensen ligga på minst 25 till 

30 bilder per sekund (Dargie, 2007, s. 1). Detta värde användes vid skapandet av miljön, 

vilket resulterade i vissa begränsningar, som exempelvis att alla blommor inte kunde 

renderas ut då detta medförde att bilduppdateringsfrekvensen sjönk under det önskade 

värdet.  

Flera respondenter kommenterade molnen och bergen och ansåg att dessa delar kunde 

anpassats bättre. Bergen och molnen var skapade med tvådimensionella bilder, och detta 

bidrog säkerligen till att flera personer uppfattade dem som något platta. Detta påverkade 

även känslan av djup som existerar i bildförlagan. Tillsammans utgör molnen och bergen en 

betydande del av bildens övre halva. Enligt Ervin (2000, s. 8) är det vanligt att enklare 

alternativ används istället för korrekt simulerade atmosfäriska effekter, men trots att dessa 

”genvägar” används för att skapa visualiseringar är atmosfäriska effekter viktiga vid 

                                                        
14 Med draw distance menas det avstånd från kameran som objekt renderas. Ett lågt draw distance-
värde innebär att objekt långt bort från kameran inte renderas ut.  
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skapande av verkliga visualiseringar. Om bergen samt molnen varit tredimensionella objekt 

kunde de påverkas mer av de olika atmosfäriska effekterna vilket kunde skapat en bättre 

känsla av djup i bilden.  

Tillsammans med resultaten på tidigare frågor var det möjligt att med de öppna svaren tyda 

vilka delar i visualiseringen som påverkat den positivt eller negativt. Svaren på den öppna 

frågan var dock relativt spridda, där någon respondent endast noterade att bilden som helhet 

ansågs vara realistisk medan en annan respondent skrev en utförlig beskrivning av olika 

bildelement som denne ansågs kunna förbättras, men noterade även att valet av miljö var 

bra samt att grafiken som helhet såg behaglig ut. Större delen av respondenterna gav förslag 

på olika förbättringar som skulle kunna genomföras, men vissa noterade endast olika 

positiva aspekter hos den digitala miljön medan någon enstaka respondent endast skrev ett 

fåtal ord om bildens svagheter. 

Fem av de femtio respondenterna uppgav åldern 51+ och alla fem var kvinnor. Ingen hade 

varken spelat datorspel eller hade några tidigare erfarenheter av att skapa digital grafik. 

Denna grupp respondenter gav överlag högre betyg än de andra respondenterna på alla 

frågor. Exempelvis ansåg alla fem att blommorna var helt verkliga (betyg fem av fem). Det 

totala genomsnittsbetyget på fråga 3 för denna grupp respondenter var 4,28, och 

motsvarande betyg för övriga respondenter var 3,3. Även på fråga 1 och 2 var 

genomsnittsbetyget högre. Att det är en så stor skillnad i hur den digitala miljön uppfattades 

kan bero på flera olika aspekter, men att de inte har någon vana av att spela (att interagera 

med digitala miljöer) och inte hade någon vana av att jobba med tredimensionell grafik 

spelar möjligen roll.  

Överföringen av den naturliga miljön till en digital visualisering får anses vara godkänd, men 

skulle kunna förbättras ytterligare. I detta fall har en bildförlaga i form av en tvådimensionell 

bild remedierats till en tredimensionell digital miljö skapad i en spelmotor. Vid en 

remediering sker en anpassning av källmaterialet, vilket innebär att viss information läggs 

till samtidigt som annan information tas bort. Bolter och Grusin menar att på grund av detta 

bortfall och omformande är det inte möjligt att göra en exakt överföring mellan olika medier.   

5.2.1 Skillnader mellan de med modelleringskunskaper/spelvana och de utan  

Totalt var det tjugotre personer som angav att de spelar regelbundet samt har erfarenheter 

med att jobba med tredimensionellt material. Denna grupp jämfördes med de respondenter 

som inte spelade regelbundet samt inte hade några tidigare erfarenheter av att jobba med 

digital grafik. För att på ett enklare sätt redovisa samt analysera resultatet kallas de två olika 

grupperna ”erfarna” samt ”oerfarna”. Den erfarna gruppen bestod av sammanlagt tjugotre 

personer medan den oerfarna gruppen bestod av tio personer.  

På fråga 1 – ”Till vilken grad tycker du att miljön i Bild 1 har återskapats i Bild 2?” – var 

genomsnittsbetyget för den erfarna gruppen 3,56 och för den oerfarna gruppen 3,5, en 

skillnad på 0,06. Dessa värden ligger nära det genomsnittliga betyg som den sammanlagda 

respondentgruppen angav (3,52). På fråga 2 syns en större skillnad mellan de två olika 

grupperna, där den erfarna gruppen gav betyget 3 mot den oerfarna gruppens betyg på 3,3.  

På fråga tre gick det att urskilja vissa skillnader i hur de två grupperna svarade. Överlag 

uppfattade den oerfarna gruppen bildens olika beståndsdelar som verkligare jämfört med 

den erfarna gruppen, där genomsnittsbetyget för alla frågor var 3,71 jämfört med 3,3 för den 

erfarna gruppen. Det sammanlagda betyget för alla respondenter var 3,4, och utifrån detta 
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går det att urskilja att de erfarna gav ett något lägre betyg och de oerfarna ett något högre 

betyg. Dock var det relativt små skillnader sett till hur respondenterna som helhet svarade. 

De delar som skiljde sig mest åt mellan de två olika grupperna var molnen, blommorna och 

bergen. Molnen fick ett snitt på 4,1 mot den erfarna gruppens betyg 3,09. Därefter var det 

betyget på blommorna som skiljde sig mest åt, med 4,4 för de oerfarna och 3,52 för de 

erfarna. Bergen fick ett genomsnitt på 4,2 av de oerfarna och 3,56 av de erfarna.  

Genom att vidare analysera den öppna frågan går det att få ytterligare information om vad 

dessa två grupper tycker om visualiseringen. Den oerfarna gruppen hade överlag fler positiva 

kommentarer kring den digitala miljön, samt att de gav färre förslag på vad som skulle 

kunna förbättras jämfört med den erfarna gruppen. Jämfört med de oerfarna hade den 

erfarna gruppen kommentarer på fler av bildens olika element. Exempelvis anmärkte en 

betydande del att blommorna försvinner mot bildens mellanplan, men ingen i den oerfarna 

gruppen hade anmärkningar på detta.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Genom att analysera de svar som samlats in går det sammanfattningsvis att svara på 

frågeställningen som presenterades i del 3: ”Krävs det en högre nivå av fotorealism och 

grafisk exakthet än den som går att uppnå med hjälp av prefabricerade 3D-modeller (för 

användning i spelmotorer) för att skapa en trovärdig digital representation av ett naturligt 

landskap?”. Respondenterna upplevde att den naturliga miljön hade överförts på en godkänd 

nivå samt att den digitala miljön ansågs vara relativt realistisk. Med enbart ett landskap som 

återskapades digitalt går det inte att dra några generella slutsatser. Resultaten gäller främst 

det återskapade landskapet och de femtio personer som svarade på enkäten. 

Svaret på frågeställningen är att det var möjligt att föra över det valda naturliga landskapet i 

denna uppsats till digitalt format med hjälp av prefabricerat material. Beroende på 

personliga preferenser och tidigare erfarenheter ansågs överföringen antingen vara lyckad 

eller mindre lyckad. Följdfrågan som löd ”Vad finns det för fördelar och nackdelar i att 

arbeta med prefabricerat material vid skapandet av digitala miljöer?” har även den 

behandlats, och det går att urskilja vissa fördelar och nackdelar med detta arbetssätt. 

Exempelvis går det att spara in tid genom att själv inte skapa de modeller som krävs, men att 

använda färdiga modeller innebär att de inte nödvändigtvis är biologiskt korrekta eller att de 

på andra sätt anses vara opassande i den miljö som skapats. Det sammanlagda resultatet av 

utvärderingen pekade på ett positivt resultat där vissa delar av arbetet kunde förbättrats. 

Att använda främst slutna frågor tillsammans med en öppen fråga har varit positivt då dessa 

kompletterar varandra, och möjligheten till att få ut mer personliga tankar till skillnad mot 

ren data bidrar till att förtydliga de svar som samlades in. Genom användningen av de slutna 

frågorna var det enkelt att urskilja hur väl projektarbetet har genomförts, då resultaten var 

lätta att analysera. Genom att svara på den öppna frågan kunde respondenterna med egna 

ord beskriva bildens styrkor respektive svagheter. I och med att en stor del av 

respondenterna hade tidigare erfarenheter med att själva skapa digitala modeller kunde de 

sätta sig in i skapandeprocessen och i den öppna frågan ge mer konkreta svar på vad som 

kunde förbättras.  

Vissa nackdelar existerar genom användandet av denna undersökningsmetod. Den data som 

samlas in med hjälp av enkätundersökningar som till största del består av slutna frågor 

saknar det djup som skulle fås vid användandet av en kvalitativ metod. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet har till skillnad från kvantitativ analys ett helhetsperspektiv, detta krävs 

för att kunna förstå den ofta mångfacetterade och ostrukturerade informationen. Frågor som 

exempelvis hur och varför respondenterna uppfattar den digitala visualiseringen som de gör 

är av intresse för denna undersökning och utgör en del av den valda metoden, men den data 

som samlades in uppnår inte det djup som en kvalitativ metod skulle kunna ge. 

Första delen av enkäten sökte svar på frågor kring hur miljön i den naturliga förlagan har 

överförts till det digitala formatet, samt hur realistisk miljön i den digitalt skapade bilden 

ansågs vara. Respondenterna fick även svara på frågor kring hur realistiska bildens olika 

beståndsdelar upplevdes vara och ifall något kändes frånvarande i det digitalt skapade 

landskapet. 
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Att publicera enkäten på Internet hade sina för- och nackdelar. Genom att använda 

Facebook och andra publika forum utnyttjades ett enkelt sätt att sprida enkäten och samla in 

tillräckligt många svar. En nackdel med detta var att majoriteten av respondenterna befinner 

sig i samma åldersspann, och gruppen av respondenter blir således något homogen med 

avseende på åldern. Detta motverkades något genom att familj och vänner ombads att svara 

på enkäten samt sprida den vidare, snöbollsurval. Att få en bättre spridning på 

respondenterna kunde även ha uppnåtts genom att exempelvis dela ut fysiska kopior av 

enkäten för att på detta sätt nå ut till möjliga respondenter, men troligtvis skulle det krävas 

att enkäten delades ut till en större mängd för att få in tillräckligt många svar. Det skedde 

ingen kontroll över vilka som svarade på enkäten, utan alla (uppriktiga) svar ansågs vara 

relevanta för undersökningen. 

6.2 Diskussion 

Den arbetsprocess som har genomförts i detta arbete har varit lärorik. Resultatet var inte det 

arbete som var tänkt att utföras från början utan växte fram under arbetsprocessens gång. 

Användandet av prefabricerat material var heller inte ett uttänkt val från början, beslutet 

togs en viss tid efter att arbetet redan hade påbörjats. I och med att vissa delar av arbetet 

hölls öppna så länge som de gjorde var det ibland svårt att hålla sig på rätt spår, och delar av 

det producerade materialet (både i form av text och visualiseringar) har fått ändrats om eller 

lyftas bort från uppsatsen.  

En möjlig infallsvinkel på detta arbete kan vara en förenklad skapandeprocess för 

exempelvis landskapsarkitekter. Detta arbetssätt möjliggör nya gestaltningsprocesser och 

nya sätt att presentera de genomförda gestaltningarna. Kan de möjligheter som detta 

medium öppnar upp för användning medföra att landskapsarkitektens roll i samhället 

stärks? Enligt den undersökning Eckerberg (2004, s. 63) genomförde (där han bland annat 

genomförde intervjuer med trettiosex landskapsarkitekter) ansåg många av 

intervjupersonerna att datorn var ett verktyg som de inte kunde klara sig utan inom vissa 

områden. Som exempel på det tredimensionella mediet fördelar nämns bland annat en ökad 

förståelse för komplexa problem, ökad produktivitet, snabbare perspektivkonstruktion och 

att det tredimensionella mediet underlättar problemlösande. Intervjupersonerna nämner 

även vissa nackdelar, som att det är dyrt att utbilda sig och att det är dyrt att ständigt 

uppdatera hårdvaran, och att det är tidskrävande att bli duktig på 3d-modellering. 

Användandet av denna typ av process och slutprodukt bör underlätta vid det kreativa 

skapandet av digitala tredimensionella miljöer. De program som används kan generera 

interaktiva upplevelser som kan underlätta vid skapandeprocessen. Vad är då möjligt att 

skapa med dagens teknik? Eckerberg noterar följande; 

Kärnan i datorspelen – spelmotorerna – skulle kunna användas för att visualisera 

hus, parker och trädgårdar. Istället för att visa kunder och allmänhet planer och 

bilder kan de bjudas in att röra sig virtuellt i anläggningen. Man kan till och med gå i 

grupp – arkitekten kan gå först och visa de andra på intressanta aspekter, olösta 

problem eller vackra utsikter (Eckerberg, 2004, s. 61).  

Enligt Eckerberg går det att använda spelmotorer till mer än bara spel. Det är spelindustrin 

som leder den här teknologin framåt, och det är möjligt att hantera skapandet av 

landskapsvisualiseringar på ett utmärkt sätt. I en diskussion med landskapsarkitekten 

Hoinkes kommer enkelhet upp på tal (Eckerberg, 2004, s. 74-75). Enligt Hoinkes måste de 
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verktyg som används för att skapa visualiseringar i spelmotorer vara enklare för att de ska nå 

ut till en bredare användarbas. Hoinkes resonerar kring användandet av fritt tillgängligt 

material i form av öppen källkod, men resonemanget Hoinkes för går även att applicera på 

mer än programmeringsaspekter. Allt eftersom fler människor lär sig skapa material som går 

att använda vid skapandet av digitala miljöer kommer material att göras fritt tillgängligt via 

olika kanaler, samt att mängden material som går att köpa kommer att öka i både upplevd 

realism och mängd.  

Det går även med dagens teknik att skapa fysiska modeller utifrån en digital tredimensionell 

modell. Det finns flera olika tekniker för skapandet av en fysisk modell utifrån en digital 

förlaga, som exempelvis 3D-skrivare eller laserskärare, som bygger upp fysiska modeller av 

plast eller andra material. Dessa tekniker möjliggör att digitala modeller även existerar som 

fysiska alster och på så sätt går det att få ytterligare uppfattningar om spatiala förhållanden. 

De digitala modeller som skapas kan överföras via Internet, att vi är allt mer digitala i vårt 

samhälle innebär dock inte att fysiska modeller har förlorat sitt syfte, och det är möjligt att 

skicka data över nätet så att mottagaren kan ”skriva ut” en fysisk modell.  

Vissa nackdelar uppenbarar sig vid användandet av prefabricerat material. Eftersom 

modellerna är skapade av andra kan det ske en likriktning om användandet av prefabricerat 

material blir vanligare. Exempelvis skulle en tillverkare lyckas etablera sig och skaffa en 

ledande position på marknaden, vilket givetvis vore negativt då mängden material skulle 

begränsas och objekten möjligtvis skulle följa en speciell stil och form. Att enbart använda 

redan existerande material kan även minska visualiseringens trovärdighet då modellerna 

inte anpassas efter den miljö som ska återskapas, modellerna som används är inte 

nödvändigtvis biologiskt korrekta. Det existerar stora mängder med färdigt material, men 

det är inte alltid möjligt att få tag på modeller som exakt liknar det material som ska 

återskapas. Utöver att använda fritt tillgängligt material finns det hemsidor på Internet där 

tusentals olika modeller finns att köpa, är man villig att betala finns en större mängd 

material att välja bland.  

6.3 Framtida arbete 

Det finns flera aspekter som skulle vara av intresse att undersöka om arbetet hade fortsatt ett 

tag till. På kort sikt hade det varit givande att skapa ytterligare miljöer för att bättre kunna 

jämföra resultaten mellan de olika miljöerna. Att endast undersöka en miljö ger bara svar 

kring just den miljö som blir undersökt. Att skapa en referensmiljö som är uppbyggd av 

egengjorda modeller anpassade efter den valda miljön som ska återskapas hade genom 

jämförelse kunnat hjälpa till att svara på hur väl det fungerar att använda prefabricerade 

modeller för att återskapa naturliga miljöer. I framtida undersökningar skulle 

genomförandet av en förstudie kunna se till att eventuella felaktigheter och otydligheter reds 

ut och på så sätt minska risken för felmätningar. Genom en förstudie skulle det även vara 

möjligt att se om någon fråga är irrelevant eller om ytterligare frågor skulle vara nödvändiga 

för att utvärdera frågeställningen. Därutöver skulle kvantitativa undersökningar med fördel 

kunna kompletteras med enstaka semistrukturerade intervjuer, där vanliga människor samt 

yrkeskunniga inom relaterade områden (exempelvis biologer eller landskapsarkitekter) 

skulle kunna intervjuas för att ta del av deras expertis. Dessa intervjuer skulle gå att använda 

tillsammans med den kvantitativa enkäten för att om möjligt ge en djupare inblick i 

utvärderingen och analysen. Även en bredare urvalsgrupp med fler respondenter i olika 

åldrar och med olika datorvana skulle vara till nytta för att kunna dra säkrare slutsatser.     
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På längre sikt skulle det vara intressant att skapa visualiseringar inriktade mot både film- 

och spelbranschen för att se om dessa olika visualiseringar av samma miljö skulle uppfattas 

på olika sätt. Hur skulle dessa två miljöer uppfattas? Skulle en miljö som skapas med 

högupplösta modeller anses vara mer realistisk och trovärdig än en likvärdig miljö skapad 

för användning i realtid? Eller är det möjligt att uppnå samma resultat med dagens 

spelmotorer? Grafiken utvecklas ständigt och så småningom kommer skillnaderna mellan 

spel- och filmgrafik att suddas ut, men för tillfället erbjuder dessa två sätt olika möjligheter 

vid skapandet av visualiseringar.  

Spelmediet erbjuder även flera olika sätt att ta del av det skapade materialet, det öppnar upp 

för möjligheter att kunna röra sig fritt i en digital tredimensionell miljö, men är det viktigare 

att kunna interagera med miljön än att skapa en icke-interagerbar visualisering som är mer 

realistisk? En ny spännande teknik som vid tidpunkten för denna uppsats ännu inte har 

släppts till allmänheten är Occulus Rift, som är ett par avancerade virtual reality-glasögon15. 

Att kunna röra sig fritt i en digital miljö när dessa glasögon används kan möjligen förhöja 

immersionen för spelaren. Dock så krävs det att spelet anpassas för att kunna användas med 

glasögonen, vilket kräver specifika programmeringskunskaper. Vanligast idag är att ta del av 

det skapade digitala tredimensionella materialet på en tvådimensionell skärm, att visa den 

tredimensionella miljön i full 3D skulle eventuellt höja visualiseringens trovärdighet.  

                                                        
15 http://www.oculusvr.com/ 
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Bildförteckning 

Figur 1, Privatbild (2013) Förtydligande exempel på skillnaden i geometri mellan film och 

spel.  

Figur 2, Bildförlagan. Tagen av användaren magnetron på reddit.com (2012) Subalpine 

meadow in full bloom. Tillgänglig på Internet: http://i.imgur.com/IH4Gi.jpg 

Figur 3, Privatbild (2013) De utvalda objekten i spelmotorn CryEngine.  

Figur 4, Privatbild (2013) Terräng skapad i spelmotorn CryEngine.  

Figur 5, Privatbild (2013) Formad terräng med textur applicerad och stigen utsatt. 

Figur 6, Privatbild (2013) Den färdiga spelmiljön.   

Figur 7, Privatbild (2013) Den formade terrängen till filmmiljön i programmet Vue.  

Figur 8, Privatbild (2013) Exempel på den vegetation som användes vid skapandet av 

filmmiljön. 

Figur 9, Privatbild (2013) Progressionsbild i Vue. 

Figur 10, Privatbild (2013) Den färdiga filmmiljön. 

Figur 11, Privatbild (2013) Bildförlagan. 

Figur 12, Privatbild (2013) Spelmiljön. 
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Appendix A -  Förtydligande bildexempel 

Dessa bilder har valts ut på grund av att de visar en hög detaljrikedom och är en lämplig 

representation av vad som är möjligt att åstadkomma med dagens teknik. De tre första 

bilderna är tagna från tre olika spel, och dessa miljöer är anpassade för att renderas i realtid. 

Efter bilderna från spelen visas tre renderingar, och dessa miljöer har skapats med liknande 

krav som finns inom exempelvis filmbranchen. 

 

Figur 1 Spelmiljö ur spelet Crysis [Bild] Tillgänglig på Internet: 
http://farm8.staticflickr.com/7021/6813785599_58d0bf6dbf_o.jpg [Hämtad 2013-

01-29]. 
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Figur 2 Spelmiljö ur spelet The Elder Scrolls: Skyrim [Bild] Tillgänglig på 
Internet: http://farm8.staticflickr.com/7021/6813785599_58d0bf6dbf_o.jpg 

[Hämtad 2013-01-30]. 

 

Figur 3 Spelmiljö ur spelet Battlefield 3: Armored Kill [Bild] Tillgänglig på 
Internet: http://media.pcgamer.com/files/2012/08/Battlefield-3-Armoured-Kill-

mountains-3.jpg [Hämtad 2013-01-30]. 
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Figur 4 Forest Path av Alex Alvarez [Bild] Tillgänglig på Internet: 
http://fc07.deviantart.net/fs70/f/2012/166/8/c/forest_path_by_alexalvarez-

d53nfzc.jpg [Hämtad: 2013-01-30]. 

 

Figur 5 Highway av Alex Alvarez [Bild] Tillgänglig på Internet: 
http://fc08.deviantart.net/fs71/i/2012/186/a/0/highway_by_alexalvarez-

d561mvv.jpg [Hämtad: 2013-01-30]. 
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Figur 6 Lake Sunset av Kenwas [Bild] Tillgänglig på Internet: http://www.e-
onsoftware.com/common/printpict.php?link=/showcase/Pictures/Nature/12174029

57.jpg [Hämtad 2013-02-05]. 
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Figur 2, Harris, D. (2011)bTillgänglig på Internet: 
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