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Sammanfattning 
 

Cyberpunkgenren definieras som en genre med en uttalad mörk framtidsbild med 

dystopiska inslag där bioteknik och artificiell intelligens är återkommande inslag och 

där majoriteten av verken som berör genren utspelar sig på natten. Syftet med denna 

studie har varit att undersöka om förändringar av det stereotypiska nattelementet som 

cyberpunkgenren förknippas med anses vara genrebrytande. Förändringen som 

gjordes var att nattbelysningen byttes ut mot dagsbelysning i en cyberpunkmiljö. 

För att genomföra detta skapades en stereotypisk cyberpunkmiljö med hjälp av 

datorgrafik som sedan presenterades i två versioner, en i nattbelysning och en i 

dagsbelysning. Bilderna visades därefter upp för en informantgrupp som var kunnig 

inom science fiction och cyberpunkgenren och som därefter fick besvara ett antal 

frågor under semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Nyckelord: Datorgrafik, Cyberpunk, Science Fiction, Genrebrytning, Virtuell 3D-

miljö 
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1 Introduktion 

 
Inspirationen för detta examensarbete uppkom i samband med premiären för trailern till 

datorspelet Cyberpunk 2077 som baseras på det populära penna och papper rollspelet från 

1980-talet. På senare tid har det skett en ökad aktualitet på spel som behandlar just 

cyberpunkgenren, vilket kan ses på titlar som Deus Ex: Human Revolution, Remember Me 

och Cyberpunk 2077. Det är utifrån den ökade aktualiteten för genren, samt mitt eget 

intresse, som jag konstaterade att jag ville undersöka genren ytterligare. Den allmänna 

bilden av cyberpunkgenren definieras som en genre där en mörk framtid med dystopiska 

inslag framställs och där bioteknik och artificiell intelligens är återkommande inslag. Genren 

är även influerad av film noir då många verk utspelar sig på natten och ibland kretsar kring 

en karaktär med auktoritet. 

Denna uppsats kommer därmed att specificera sig inom science fiction subgenren cyberpunk 

och undersöka om ändringar av ett stereotypiskt element som existerar inom genren 

påverkar vår uppfattning av den. Det stereotypiska element som valts ut och argumenteras 

fram är genrens återkommande nattema då många verk inom genren endast verkar utspela 

sig på natten eller i en väldigt mörklagd ton. Texten omfattar cyberpunkgenrens utveckling 

och historia, argumentation om det återkommande nattemat, hur genren kan relateras till 

dagens samhälle samt valet av att representera cyberpunkgenren i en virtuell 3D-miljö som 

kan ses identifierbar med en spelmiljö. 

Uppsatsens frågeställning och metod utgår efter en argumentation om att konsumenterna 

har förutbestämda förväntningar av en genre och att inte alltför stora genrebrott får 

förkomma. Cyberpunkgenrens nattema lyfts fram som ett stereotypiskt element och 

appliceras som en förutbestämd förväntning av genren, därefter görs en jämförelse mellan 

natt och dag i den virtuella 3D-cyberpunkmiljön för att se om informanterna finner 

dagsmiljön som ett alltför omfattande genrebrott som därmed inte kan kategoriseras inom 

cyberpunkgenren. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel definieras först science fictiongenren i dess uppkomst och dess påverkan på 

cyberpunkgenren då det är en subgenre till denna, därefter definieras cyberpunkgenren och 

dess historia och utveckling genom åren. Fortsättningsvis argumenteraras det för hur 

majoriteten av verken inom genren ofta framställs med ett nattema i olika medier, vilket är 

grundläggande för arbetets problem och frågeställning. Skapandet och valet av att göra en 

virtuell 3D-renderad miljö samt dess koncept och influenser diskuteras även fram för att 

identifiera en korrekt och stereotypisk bild av cyberpunkgenrens framställning i en virtuell 

3D-miljö. 

2.1 Science fiction och dess kopplingar till dystopi och cyberpunk 

Majoriteten av argument och kritik som berör science fiction menar att genren har sitt 

ursprung under 1800-talet. Detta var en tid då industriella revolutionen hade skett eller 

fortfarande ägde rum i olika kulturer vilket skapade ett ökat intresse för en verklighetsflykt, 

oftast i en bättre version. Författarna H.G. Wells och Jules Vernes anses vara de mest 

inflytelsesrika författarna inom science fiction vars verk gav både positiva och negativa 

skildringar av framtiden, såsom Tidsmaskien (1885) och En världsomsegling under havet 

(1870) vilka kom att påverka otaliga framtida verk inom genren. (Roberts, 2000). 

Under 1880-talet skedde ett ökat intresse för kiosklitteratur, även kallat pulp magazine vars 

ämnen ofta kretsade kring western, deckare och romantiska historier. Det gjordes ett försök 

att få med science fiction historier i kiosklitteraturen Thrill Book (1919) vilket dock slutade 

fatalt då magasinet gick i konkurs samma år. Det var inte förrän Amazing Stories (1926) som 

en kiosklitteratur med innehåll som berörde science fiction blev tillräckligt populär för att 

fungera långsiktigt. (Roberts, 2000). 

Under 1900-talet blev det dock mindre aktuellet med utopiska eller positiva inslag inom 

science fiction och istället skrevs verken i en mer dystopisk ton, ett exempel på detta är 

George Orwells roman 1984 (1948) där en mer dyster framtid beskrivs. Anledningen till 

detta kunde bero på att människan visste mycket mer om världen, det vill säga världskartan 

var utforskad och illusionen om att det gick att placera en utopisk värld på jorden ströks. 

Undantaget var idén om att ett utopisk samhälle kunde kopplas till  kommunismens tankar 

vilket kunde ses som ett kontroversiellt ämne under 1900-talet. (Ambjörnsson, 2004). Vid 

denna tidpunkt hade det även skett två världskrig som bör har varit en påträngande faktor 

för hur författarna skrev sina verk, det vill säga att människan hade upplevts så mycket 

misär att det utopiska temat kändes mer avlägset och det dystopiska allt mer verkligt. Detta 

gör att det går att leda in tankarna på att science fictiongenren kan ses som en föränderlig 

genre då dess innehåll kan bero på samhällets allmänna status. 

Den allt ökande populariteten på verk innehållande dystopiska inslag kring 1900-talet i både 

litteratur, kultur och film representerade ofta av den moderna staden. Framställningen 

skedde ofta via en mörk och rebellisk stad fylld av ekologiska och sociala kriser såsom brott, 

klasskillnader och teknologisk kontroll i samhället (Prakash, 2010). Ett populärt exempel på 

detta är science fiction stumfilmen Metropolis (1927) influerad av tysk expressionism. Dessa 

inslag är även väldigt lika, om inte identiska, med några av de kategoriserande elementen för 

just cyberpunk vilket leder till en fortsatt diskussion kring dess tema och historia. 
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2.2 Cyberpunkens tema och historia 

I Nationalencyklopedin (Nätversion, 2013.01.29) beskrivs cyberpunken och hur dess 

utveckling skedde tidigt under 1980-talet som en subgenre till science fiction och hur den till 

en början producerades enbart inom litteraturen men senare även återfanns inom andra 

medier. Genren brukar kännetecknas av dess inslag av ett nära framtidsscenario med 

gigantiska företag, bioteknik, droger och ett världsomfattande informationssamhälle. Inom 

den tidiga skönlitteratur som behandlade cyberpunkgenren ägde handlingen ofta rum ett 

antal decennier fram i tiden. Genren utvecklades samtidigt som teorin om världsstäder; ett 

fåtal städer som ansågs vara koncentrerade inom världsekonomin, städer som hade ett 

konstant informationsflöde och händelseförlopp, vilket städerna New York, London och 

Tokyo ansågs representera. Författarna inom cyberpunkgenren placerade därmed ofta ut 

böckernas handlingar i just dessa eller liknande städer. När cyberpunkstädernas stadsbild 

skulle beskrivas influerades de även av Las Vegas med dess neonskyltar, barer och 

folkmassor (Abbott, 2007). Shiner anser dock att på senare tid har termen blivit allt mer 

kommersialiserad och populär och att genren kan appliceras på allt ifrån serietidningar till 

brädspel och kan summeras med hans egen beteckning ”Monolithic Corporations opposed 

by violent, leatherclad drug users with wetware implants” (Shiner, 1992 s. 17).  

Park (2005) argumenterar även hon för att cyberpunkens framställning inom media, såsom 

filmer, spel och serietidningar har blivit allt vanligare och hur den enkelt kan definieras som 

vår egen värld vars utveckling har skett till en sämre, kaosartad och mer farofylld miljö, 

innehållande gigantiska företag i ett mediepåverkat samhälle där artificiell intelligens spelar 

en allt större roll. Dessa begrepp kan till slut appliceras med Jones (1994) text om 

cyberpunkpionjären William Gibsons tidiga litterära verk Fragments of a Hologram Rose 

(1977) och Neuromancer (1984) som anses vara klassiska cyberpunktexter där en dyster, 

multikulturell och mörk framtid med gigantiska företag beskrivs och hur böckerna har 

agerat som inspirationskälla för framtida verk inom genren. 

Gemensamt bildar dessa argument en sammanfattad bild kring cyberpunkgenren, hur den  

framställs och vilka element genren kan kategoriseras med. Det finns dock en problematik 

med dess framställning eftersom det finns en mångfald av åsikter och förändringar kring hur 

den bör framställas då genren har ett väldigt brett innehåll. Genren berör allt ifrån dystopi, 

konspirationsteorier och transhumanism till människans uppkoppling mot cyberrymden. 

Om ett verk från valfri media innehåller någon form av dessa eller liknande element som 

brukar förknippas med cyberpunk kan verket anses höra hemma i genren. Ett exempel på 

detta kan vara filmen Æon Flux (2005) vilket är en filmatisering av den animerade TV-serien 

med samma namn: Æon Flux (1991). Filmen innehåller dystopiska influenser och 

bioimplantatteknik men inte mer än detta. Den största frågan är dock om inte den samlade 

stereotypiska bilden av genren med de föregående argumenten som grund ger den mest 

trovärdiga beskrivningen: en dystopisk, multikulturell framtid med gigantiska företag där 

bioteknik, droger och global information är grundläggande element inom genren. 
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2.3 Cyberpunk inom dystopi- och utopitermen 

Som det tidigare beskrevits influerades cyberpunkgenren till stor del av dystopitermen med 

dess mörka inställning mot samhället och det bör därmed förklaras ytterligare för en ökad 

förståelse. Den första officiella användningen av dystopitermen uppkom 1868 i Oxford 

English Dictionary och användes för beskrivningen av ett samhälle i ett det värsta tänkbara 

tillståndet som möjligt men som fortfarande var styrt av en regering (Roth, 2001). 

Cyberpunkgenren kan till viss del definieras med detta begrepp men passar bättre in med ett 

liknande begrepp: kritisk dystopi. 

Geraghty (2009) skriver om hur många verk inom dystopitermen under 1900-talet kunde 

definieras som kritiska dystopier; samhällen som utvecklats åt ett mer försämrat håll men 

inte det samhälle utan hopp som genren ursprungligen definieras med. I en kritisk dystopi 

finns chansen att de utsatta i samhället har chansen att kämpa för en bättre framtid. 

Cyberpunkgenren bör därmed definieras som en kritisk dystopi då dess inslag tenderar att 

framhäva ett obehagligt och försämrat samhälle men inte det samhälle fyllt av förtvivlan och 

utan hopp som dystopin traditionellt grundar sig på. Detta går att se på spel och filmer som 

berör cyberpunkgenren då de ofta har en narratologisk struktur där en kamp mot något 

större, eller för något bättre, i världen är ett återkommande tema. Kopplingen kan fortsättas 

med dystopitermens definition av ett totalitärt samhälle vilket kan jämföras med 

cyberpunkgenrens inslag av gigantiska företag som styr världen. 

En dystopisk värld anses vara själva motsatsen till en utopisk värld (Geraghty, 2009), som i 

sin tur har den klassiska definitionen av den perfekta världen och samhället (Hellerung,  

2005). När dessa två termer framställs i olika medier har de ofta färdigdefinierade uttryck; 

utopier framställs ofta som ljusa miljöer medan dystopier ofta framställs som mörka 

(Kelman, 2005). Termernas motsatser kan jämföras med definitionen av himmel och 

helvete, där dystopin representerar helvetet, mörk och skräckinjagande medan utopin 

representerar himlen, ljus och inbjudande. Då cyberpunkgenren definieras med 

dystopitermen, ett stereotypiskt nattema och en mörklagd ton kan det bli intressant att se 

hur resultatet från dagsmiljön med dess omedvetna inslag av utopi, dvs, dagsljuset mottags 

då det blir en brytning kring cyberpunkgenrens influenser från dystopin. 

 

Figur 1 Till vänster: Bild från utopiska filmen Lost Horizon (1932). Till höger: 
Bild från det dystopiska cyberpunk-spelet Deus Ex: Human Revolution (2011) 

Det bör även förklaras ytterligare om cyberpunkgenrens influenser från film noir genren då 

den har en dystopisk inställning mot samhället vilket Prakash begrepp om film noir förklarar 

mer ingående. 
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Film noir is a specific form. But because of the wide circulation of its classic 

uses of light and dark spaces, the term "noir" has acquired a wider and more 

varied  meaning. While film scholars use the term to identify specific 

cinematic techniques  the practitioners in other disciplines deploy it 

metaphorically to refer to a grim, dystopic reality. 

(Prakash,2010 s.2) 

Prakash (2010) fortsätter och menar att film noir genrens svart vita stil skapade en estetisk 

representation av amerikanska städer i förändring efter andra världskriget, inspirerad av 

tysk expressionism. Detta uttrycks genom förfallna och mörka gator fyllda av kriminella, 

vilket ofta kretsade kring karaktärer med tvetydliga motiv och moral, varav den klassiske och 

tuffa detektiven är alltmer återkommande. 

Det går nu att se ett samband mellan cyberpunkens influenser och film noir genren som i sin 

tur influerats av dystopitermen som gemensamt framställer en mörk och fördärvad vision av 

samhället som ofta representeras av natten eller ett mörker. Cyberpunkgenren bör dock inte 

klassificieras som en fullständig dystopi utan istället som en kritisk dystopi utifrån 

föregående argument. 

2.4 Cyberpunkens framställning i olika medier 

Inom film, spel och litterära verk som behandlar genren framställs universumet ofta i en 

mörklagd ton och utspelar sig till stor del på natten. Några populära exempel på detta är 

spelen Deus Ex (Ion Storm, 2000) och Blade Runner (Westwood Studios, 1997) samt filmen 

Total Recall (2012). Det bör tilläggas att det existerar verk inom genren som utspelar sig på 

dagen men ett mer konkret och bekräftat argument som bevisar påståendet om att 

majoriteten av verken utspelar sig på natten eller har en mörklagd ton har inte hittats, 

förmodligen har det att göra med just den stereotypiska bild genren framställs med. Jag har 

därmed försökt bygga upp en logisk argumentation om hur cyberpunkgenren förknippas 

med natten eller mörka miljöer genom att kombinera ett antal artiklar och böcker som har 

behandlat ämnet. 

Gillis (2005) argumenterar om hur cyberpunkgenren är influerad av deckarromaner och film 

noir, som i sin tur kopplas med Schuchardts (2006) begrepp om de grundläggande teman 

som film noir innehåller: den mörka ljussättningen, det dystra temat och ett händelseförlopp 

som utspelar sig under natten. Ridley Scotts film Blade Runner (1982) innehåller och 

beskriver just dessa element, vilket kan beskrivas ytterligare med Butlers analys av filmen: 

The look of film noir, from The Maltese Falcon (1941) to The Big Sleep (1946) 

and beyond, is also an influence, particular in the cinematic nature of much 

cyberpunk. Most clearly Blade Runner pastiches these films, with its scrolling 

prologue, rainy city setting, the deadbeat, deadpan delivery of the voice-over 

from the ex-cop, ex-blade runner Rick Deckard. 

(Butler. 2000, s.14) 

I Jones (1994) artikel om cyberpunkgenren och dess ideologi argumenterar han om 

författaren William Gibsons litterära verk och hur de anses vara klassisker inom 

cyberpunkgenren och fortsätter sedan med Gibsons verk Fragments of a Hologram Rose 

vars innehåll beskrivs som grunden och utvecklingen för cyberpunkens stil: högteknologiska 
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föremål, datorer, populärkultur och mörka gator och gränder, vilket enligt Jones framhävs 

på ett representativt sätt i Ridley Scotts film Blade Runner. 

Park (2005) skriver om hur William Gibsons verk influerats av asiatisk men främst japansk 

kultur och hur Tokyos stadsbild med dess hundratals digitala medieskyltar och konstanta 

informationsflöde kunde appliceras på begreppet cyberpunk. Park fortsätter sedan om hur 

Blade Runner inspirerat och påverkat kända cyberpunkverk inom anime, såsom Ghost in the 

Shell (1995) och Metropolis (2001). Det råder inget tvivel om att filmen Blade Runner kan 

kategoriseras som ett verk inom cyberpunkgenren och att den har agerat som influens för 

många verk sedan dess premiär. 

Som det tidigare framhävts existerar det visserligen cyberpunkverk i dagsmiljö men det är 

den stereotypa bilden av genren som är mer angelägen och aktuell för undersökningen. 

Gibsons litterära verk och filmen Blade Runner delar samma uppfattning om genren i deras 

framställning och har agerat som en betydande inspirationskälla för väldigt många verk 

inom genren. Då många verk baseras på just dessa skildringar av cyberpunken kan det ses 

som en vägledning i min tes om varför genren brukar förknippas med natten eller liknande 

mörka miljöer som anses vara representativa för genren. 

 

Figur 2 Scen från filmen Blade Runner (Scott, R. 1982) 

2.5 Cyberpunkgenren i dagens spel 

Aldred och Greenspan (2011) skriver om den ökade populariteten kring dystopiska digitala 

spel som specialiserar sig på att skapa unika världar som ett stort säljargument och 

argumenterar för att de kan undersökas på samma sätt som liknande verk inom genren, 

såsom litteratur och film. Då cyberpunkgenren anses innehålla ett återkommande dystopiskt 

scenario eller rent av klassificeras som en dystopi samt dess popularitet av speltitlar som 

behandlar genren (se kapitel 2.2) kan de appliceras på Alfreds och Greenspans argument. 

Detta skapar möjligheten att en virtuell cyberpunk miljö i 3D kan uppfattas på samma sätt 

som liknande verk inom genren, till exempel Blade Runner. Det kan även tyckas att det 

stärker undersökningens relevans då cyberpunkgenren inom digitala spel verkar ha fått en 

större omfattning och aktualitet med tiden vilket kan ses på existerande och  kommande 

datorspel som Deus Ex: Human Revolution (2011), Remember Me (2013) Shadowrun 

Returns (2013) och Cyberpunk 2077 (2015). Trots det ökade utbudet av speltitlar verkar det 
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inte finnas en särskilt detaljerad och konkret information kring hur spel som berör 

cyberpunkgenren bör se ut i dess framställning. 

2.6 Cyberpunkens gestaltning av genus och kopplingar kring 
dagens samhälle 

I William Gibsons litterära verk beskrivs plastikkirurgi och bioteknik som stora 

beståndsdelar inom cyberpunken där delar av befolkningen opererar sig och gör ingrepp för 

att anpassa sig efter den konstant förändrade kulturen i världen. I Gibsons bok 

Neuromancer beskrivs det hur japanska kvinnor genomgår ögonoperationer för att 

efterlikna västerländska kvinnors utseende (Cavallaro, 2000). Det går att göra en realistisk 

koppling kring Gibsons vision och världssamhället idag, då det enligt Kyungs nyhetsartikel 

(CNN, 2011) faktiskt pågår en ökad popularitet hos asiatiska kvinnor på att göra liknande 

ögonoperationer. Gibson skildrar även en mer horribel framställning för plastikkirurgi och 

bioteknik inom hans verk där den appliceras på hur en del kvinnor blir tvingade att operera 

sig för att bli attraktiva prostituerade (Cavallaro, 2000). Till sist fortsätter Gibson med hur 

människans kropp är förenad eller påverkad av tekniken i cyberpunksamhället, allt ifrån 

ögonimplantat som skapar möjligheten till att se i mörker till hur gömda vapen kan opereras 

in i kroppen (Cavallaro, 2000). 

Datorspelet Deus Ex: Human Revolution har rimligen influerats av Gibsons visioner 

angående hur människans kropp kombineras med teknik då ämnet har en oerhörd tyngd i 

dess historia och spelmekanik. Dessa argument och visioner kommer att appliceras på 

cyberpunkmiljön för att framställa och förstärka den stereotypiska känslan av genren. Den 

planerade tidsåtgången för det praktiska arbetet gör det dock ogenomförbart att skapa 

karaktärer med dessa egenskaper till miljön; istället rör det sig om skapandet av en 

reklamskylt, alternativt byggnad, innehållande information om bioteknik eller kosmetisk 

kirurgi inspirerade av William Gibsons visioner. 

2.7 Cyberpunkgenren i en virtuell 3D-miljö 

Den virtuella 3D-miljön i detta arbete kommer att skapas med de grundläggande principerna 

för spelgrafik i en semirealistisk stil och med hypotesen om att 3D-miljön skulle kunna vara 

hämtad från ett spel som behandlar cyberpunkgenren. Burn och Carr (2006) skriver om hur 

datorspel kan klassificeras på ett flertal olika sätt, det kan röra sig om vilket tema de 

innehåller, fantasy eller science fiction, vilken typ av plattform de är anpassade för, PC, Xbox 

eller mobiltelefon, vilken typ av spelmekanik de har, First Person Shooter eller Real Time 

Strategy,  men den mest grundläggande klassifikationen kring spelgenrer sker främst kring 

vilken typ av spelmekanik de innehåller. Digitala spels detaljrikedom och utseende har en 

stor skillnad beroende på vilken typ av spelmekanik de klassificeras med. Är 3D-miljön 

anpassad för ett Real Time Strategy spel, där spelarens vy är från ovan, tenderar miljöerna 

att inte vara särskilt detaljerade på nära håll. Vice versa kan sägas om ett First Person 

Shooter spel där spelarens kamera kan vara extremt nära inpå olika objekt vilket kräver en 

ökad detaljrikedom. Med hänsyn till projektets planerade tidsåtgång samt valet av 

undersökningsmetod där informanterna får titta på ett antal närbilder och helbilder på 

miljön ansågs den bästa lösningen vara att anpassa miljön efter ett First Person Shooter eller 

ett Third Person Shooter spel anpassat för PC där den högsta detaljrikedomen kan uppnås. 

Dessa två spelgenrer brukar även förkortas som FPS och TPS. I ett FPS-spel iakttar spelaren 

3D-miljön utifrån karaktärens vy medan i ett TPS-spel iakttar spelaren vyn bakom 
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karaktären. Med avseende på detta är det svårt att ge ett konkret svar med siffror om hur 

mycket datorkraft som kan användas i miljön då nästan varje spel har en egen budget för 

grafiken, vilket kan röra sig om texturstorlek, polygonantal och olika typer av ljuskällor. 

2.8 Koncept och influenser 

För att ge den mest trovärdiga bilden av cyberpunkgenren i den virtuella 3D-miljöns 

framställning hämtas inspirationen från de föregående kapitlens argument, det vill säga 

filmen Blade Runner och William Gibsons bild av cyberpunkgenren i hans litterära verk 

Neuromancer och Fragmens of a Hologram Rose då de anses vara stora inspirationskällor 

och förebilder inom genren. Liknande koncept och influenser som berör cyberpunkgenren 

kommer även de att i viss mån appliceras på miljön för ett mer individuellt och unikt 

resultat. Prioriteten kommer dock ligga på hur miljön ska framställas på ett stereotypiskt och 

korrekt sätt enligt referenserna. Det ska även tilläggas att arbetet endast fokuserar på 

skapandet av en virtuell 3D-miljö inom cyberpunkgenren vilket innebär att narratologiska 

och liknande element såsom genrens inriktning på cyberrymden får lämnas utanför 

undersökningsområdet. 

Den virtuella 3D-miljön kommer att appliceras med Abbots (2007) forskning om hur 

städerna inom cyberpunkgenren brukar framställas inom olika verk. Abbot förklarar hur 

cyberpunkgenren framställer städerna i samma begrepp som världsstäder vilket anses vara 

London, Tokyo eller New York både inom världsstadsteorin och några av cyberpunk-

författarnas fiktiva vision. De kan ses som städer med ett högt tempo, ett världscentrum, 

städer man måste vara i för att ta del av det hetsiga händelseförloppet. Miljön kommer även 

att designas i en dystopisk stil, då både Blade Runner och William Gibsons litterära verk och 

cyberpunkgenren i allmänhet anses innehålla kända element från en dystopi. Dystopin 

beskrivs mer ingående och detaljerat med Williams text och tolkning av Blade Runner: 

Dystopias are negative utopias, images of a future so terribly imperfect that, 

given a chance, people would prefer to flee as far as their wherewithal can 

possibly take them. Such nightmare visions of the future became a major 

science fiction genre in the 1970s and most Hollywood productions 

developing this theme project a future of irreversible environmental pollution, 

numbing overpopulation, frighteningly violent crime, intractable bureaucratic 

administration and authoritarianism, and the most heartless forms of 

economic exploitation. 

(Williams. 1988, s. 384) 

Williams fortsätter sedan argumentera om filmens dova ljussättning, mörka ton och dess 

influens av film noir i dess stil. Det går att se sambandet mellan cyberpunkgenrens influens 

av dystopitermen och hur den har påverkat cyberpunken. Det är dessa element som ska 

influera och appliceras på den virtuella 3D-miljön i dess framställning. 

 

 

 

 



 9 

3 Problemformulering 

Följande kapitel går igenom arbetets syfte och problemformulering där problemet och syftet 

utforskas och förklaras, vilken metod som ska användas för undersökningen samt hur den 

kommer att utföras. 

3.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet var att skapa en virtuell 3D-miljö med de stereotypiska elementen inom 

cyberpunkgenren. När miljön var skapad efter de konstaterade förutsättningarna gjordes en 

ändring mot den i form av skillnaden mellan en ljussättning som liknades vara en tidpunkt 

på dagen och en som liknades vara på natten. Eftersom genren ofta framställs med det 

stereotypiska nattemat eller i en mer mörklagd ton ville jag undersöka om det var avgörande 

för genrens uttryck och norm om en ljussättningsbrytning gjordes mot den. Den virtuella 

3D-miljön skapades även med hypotesen om att den är tänkt att kunna användas som en 

spelmiljö, datorgrafiska aspekter kommer därmed att tas hänsyn till i en viss mån. Arbetets 

undersökning kommer att förhålla sig till Kücklichs(2006) argument där han anser att 

konsumenterna idag vet vad de förväntar sig av en specifik genre och att små avvikelser kan 

göras inom den men om ändringarna är för stora blir mediet inte representant för sin genre. 

Genom denna argumentation vill jag undersöka om en sådan radikal ändring kan göras inom 

cyberpunkgenren och om informanterna kan acceptera genrens framställning utifrån en 

framställning som påminner om dagsljus. Följande grundläggande frågeställning har 

därmed tagits fram för undersökningen. 

Kan en ändring av det stereotypiska nattelementet som cyberpunkgenren definieras med 

påverka vår uppfattning av den och ses som acceptabel eller anses ändringen vara för stor 

och därmed inte representera genren? 

Utökande följdfrågor kan även göras, såsom om ett datorspel inom cyberpunkgenren 

innehållande de estetiska och stereotypiska förutsättningarna i så fall kan designas för att 

utspela sig på dagen samt om liknande verk inom cyberpunkgenren berörs på samma sätt. 

3.2 Arbetsbeskrivning 

För att undersökningen skulle kunna genomföras skapades två versioner av den 

stereotypiska cyberpunkmiljön, en version med en nattbelysning och en annan version med 

ett dagsbelysning. Därefter framställdes ett antal bilder från miljön i olika vinklar som 

representerade cyberpunk-elementen som informanterna i studien därefter fick förhålla sig 

till. Karaktärer och avancerade 3D-animationer som annars skulle gett mer liv åt 3D-miljön 

fick lämnas utanför undersökningsområdet då det skulle ta för lång tid att skapa dessa 

element under den planerade tidsåtgången för projektet. Narratologiska och liknande 

element såsom cyberspace som cyberpunkgenren berör fick också exkluderas. 

För att undersökningen skulle kunna genomföras skapades två versioner av den 

stereotypiska cyberpunkmiljön, en version med en nattbelysning och en annan version med 

ett dagsbelysning. Därefter framställdes ett antal bilder från miljön i olika vinklar som 

representerade cyberpunk-elementen som informanterna i studien därefter fick förhålla sig 

till. Karaktärer och avancerade 3D-animationer som annars skulle gett mer liv åt 3D-miljön 

fick lämnas utanför undersökningsområdet då det skulle ta för lång tid att skapa dessa 
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element under den planerade tidsåtgången för projektet. Narratologiska och liknande 

element såsom cyberspace som cyberpunkgenren berör fick också exkluderas. 

3.3 Valet av undersökningsmetod 

För att genomföra undersökningen användes en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod 

då det gav ett tillförlitligt svar i en undersökning där informanternas åsikter är viktiga om ett 

validerat resultat skulle uppnås (Østbye, 2008). Den semistrukturerade metoden innebär att 

intervjuns grundmotiv hade bestämts i förväg och frågorna i intervjun var öppnade för 

följdfrågor och diskussion (Østbye, 2008). Dessa metoder passade bra för att redovisa 

undersökningen i form av en diskussion eftersom  det ansågs vara den bästa 

redovisningsmetoden då informanternas åsikter om genren var en betydande faktor. Detta 

framhävdes lättare i en kvalitativ intervju där grundmotivet i undersökningen inriktade sig 

mot cyberpunkmiljön och hur stor påverkan ljuset hade. Med en kvantitativ metod skulle det 

vara en större mångfald av informanter i undersökningen, men jag ansåg det vara svårare att 

få fram informanternas åsikter via metoden då den brukar användas för att just få fram mer 

kvantitativ data i en undersökning. Detta innebar att metoden uteslöts. 

Eftersom det var ett specifikt ämne och en specifik genre som skulle undersökas i studien 

innebar det att informanterna var tvungna att ha en relativt god erfarenhet inom science 

fiction och cyberpunkgenren om ett informativt svar ska uppnås. För att få en bredare 

infallsvinkel bland informanterna valdes både kvinnor och män ut som gem ensamt delade 

samma intresse och uppfattning om science fiction ficiton och cyberpunkgenren. En liten 

urvalsgrupp användes därmed med ett lågt antal deltagare. Anledningen till att en liten 

urvalsgruppanvändes var att det blev lättare att applicera en kvalitativ metod med en liten 

grupp eftersom jag ville få fram mer detaljerade åsikter från informanterna, istället för mer 

kvantitativ data. 

Undersökningen gjordes i intervjuform via internet och mikrofon genom 

kommunikationsprogrammet Skype där informanterna enskilt fick iaktta bilderna på 

cyberpunkmiljön. Informanterna fick därefter iaktta nattbilderna och dagsbilderna i dess 

nämnda ordning under obegränsad tid, samt under hela intervjun. Under intervjun fick 

informanterna svara på åtta frågor och uttrycka sina åsikter om cyberpunkgenrens 

framställning i bilderna, om de tyckte att genren framställdes på ett stereotypiskt sätt, hur 

stor påverkan tiden på dygnet hade och liknande frågor som berörde undersökningen. 

Då inga karaktärer fanns i cyberpunkmiljön togs det i åtanke att informanterna kunde finna 

det som obehagligt att miljön inte innehöll några folkmassor, då det gick att koppla tankarna 

kring människans universella rädsla om att vara ensam (Rokach, 2004). En fråga i den 

kvalitativa intervjun gjordes om ämnet om det var en bidragande faktor för undersökningens 

slutresultat. 

Insamlad information redovisas och analyseras i resultat- och diskussionsdelen av 

rapporten. 

 

 

 



 11 

4 Genomförande 

Detta kapitel kommer att beskriva arbetsprocessen och skapandet av det praktiska arbete 

som undersökningen inriktar sig på, det vill säga en virtuell 3D-cyberpunkmiljö och 

ändringar av det stereotypiska nattelementet. En grundläggande och enkel genomgång av 

miljöns uppbyggnad beskrivs del för del i varje kapitel för att öka föreståelsen av det 

praktiska arbetet, hur det gick från konceptuell idé till en färdig virtuell 3D-miljö. Estetiska 

inspirationer som har agerat som referensmaterial diskuteras fram samt egna koncept i viss 

mån. Valet av programvaror och olika tekniker tas även upp och hur de användes för att nå 

det önskade resultatet tas även upp. I bakgrundsdelen beskrevs hur den virtuella 3D-miljön 

på ett hypotetiskt sätt skulle kunna användas som en spelmiljö angående grafisk budget, 

detta har tagits i åtanke under skapandeprocessen av det praktiska materialet. Det beskrevs 

även att miljön endast skulle ses utifrån tre olika perspektiv för att tidsoptimera arbetet, det 

vill säga att miljön har en vinkel som inte har något grafiskt material och kan ses som ett 

tomrum i den virtuella 3D-miljön. Praktiskt sett kan den virtuella 3D-miljön därmed inte ses 

som en logisk spelmiljö då den innehar ett tomrum i sig, dock var det inget kriterium då 

miljön endast skulle försöka återspegla en virtuell 3D-cyperpunkmiljö genom hypotetisk 

spelgrafik på olika bilder. 

4.1 Referenser och inspirationer 

I bakgrundskapitlet beskrevs cyberpunkpionjären William Gibsons litterära verk samt Ridley 

Scotts film Blade Runner som de största stilikonerna inom genren och hur de har agerat som 

inspirationskällor för otaliga verk inom genren, vilket även inkluderar skapandet av den 

virtuella 3D-miljön. En stor inspirationskälla har även varit trailern och koncepten till spelet 

Cyberpunk 2077 då det i princip innehar alla de stereotypiska elementen för just 

cyberpunkgenren som beskrevs i bakgrundskapitlet. Detta kan tydligt ses på den virtuella 

3D-milöns komposition. De mindre estetiska detaljerna i miljön har bland annat influerats 

av datorspelet Deus Ex: Human Revolution vilket diskuteras senare i skapandeprocessen av 

en reklamskylt för ett bioteknikföretag. Miljön influerades även i viss mån från spelet Halo 

3:s (2007) artiktetur kring hur de har en extra 45-graders lutning på många av kanterna på 

deras objekt i miljön. Detta gjordes främst för att försöka framställa miljön i en mer 

framtidsaktig och hårdare ton. 

 

Figur 3 Skärmdumpar och konceptbilder från tv-spelet Halo 3:s arkitektur som 
inspirerade den virtuella 3D-cyberpunkmiljöns arkitektur.  
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Författarna till de tidiga litterära verken inom cyperpunkgenren placerade ofta sina 

berättelser i världsstäder, det vill säga, London, New York eller Toyko (Abbot, 2007). 

Cyberpunkmiljön skulle därmed placeras i en av dessa städer eftersom det ansågs vara en 

självklarhet då majoriteten av alla cyberpunkverk utspelar sig i en storstad. Efter en analys 

av städerna valdes till slut London ut som cyperpunkmiljön skulle representera. 

Anledningen till detta var att London ansågs vara den mest stereotypiska västerländska 

staden och influenserna mellan asiatisk och västerländsk kultur är allt mer återkommande i 

cyberpunken. Ett framtida London i en blanding av asiatisk kultur ansågs framställa detta  

på ett effektfullt sätt. Det var dock relativt svårt att framställa en stereotypisk bild av 

London, då det innebar två stora problem. Skapandet av stora stereotypiska objekt för 

staden, till exempel Big Ben, London Eye och The Shard, skulle ta  för lång tid. Detsamma 

gällde även skapandet av  miljön, tungt influerat av cyberpunkgenren som i princip kan se ut 

hur som helst, som skulle representera ett framtida London. Istället blev det smådetaljerna i 

miljön som skulle försöka representera staden, till exempel den stereotypiska röda 

telefonkiosken och reklam för händelser i London. Det passade även bra att skapa liknande 

övervakningskameror som London har, dels för att det kan stärka kopplingen till staden 

samt att det ger cyberpunkmiljön en mer dystopisk stil då genren brukar kopplas till ett 

övervakningssamhälle (Geraghty, 2009). 

Anledningen till att många framstående medieverk inom cyberpunken användes som 

estetiska inspirationskällor var att de framställde den stereotypiska bilden av genren bra. 

Dessa inspirationer  kombinerades och applicerades med cyberpunkmiljön för att försöka få 

en så stereotypisk bild som möjligt av genren i kombination med London-influenser  som 

informanterna skulle kunna acceptera. 

I bakgrundsdelen diskuterades William Gibsons litterära verk om hur kvinnorna kunde 

framställas negativt i cyberpunkgenren och hur det blev allt populärare att människan 

plastikopererade sig genom att skaffa biotekniska implantat för att förbättra kroppen (se 

avsnitt 2.6, samt figur 4). Detta har försökts appliceras på miljön via en reklamskylt för ett 

fiktionellt biotekniskt företag. Reklamskyltens bild framställer en lättklädd kvinna med ett 

antal biotekniska implantat. Valet av att använda en lättklädd kvinna gjordes för att 

förstärka den negativa synen på kvinnan då bilden kan ses som sexistisk. 

Den smutsiga miljön från gatuscenerna i filmen Blade Runner blandar gammal och ny 

arkitektur i en mörk ljussättning samt använder sig av gråa och mörka färger blandat med  

starka och uttrycksfulla färger. Verket har agerat som en av de största inspirationskällorna 

inom cyberpunkgenren, vilket tydligt går att se på trailern för datorspelet Cyberpunk 2077   

(se figur 4) där en stereotypisk version av framställs. Inspirationen applicerades med den 

virtuella 3D-miljön vilket bland annat går att på se en gammal tegelbyggnad med några 

trasiga och igenspikade fönstret bredvid en stor avancerad metallbyggnad samt färgvalet på 

3D-miljön. Avslutningsvis lades egna designval in i miljön såsom användandet av stora 

metallrör och slangar på många objekt, vilket gjordes för att få en mer unik stil men som 

fortfarande kunde vara bundet till den stereotypiska bilden av miljön. 
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Figur 4 Skärmdump från trailern till spelet Cyberpunk 2077. Trailern agerade 
som den största estetiska inspirationskällan för den virtuella 3D-cyberpunkmiljön. 

4.1.1 Detaljarbete 

För att förstärka den stereotypiska bilden av cyberpunkgenren på den virtuella  3D-miljön 

skapades ett stort antal detaljer efter referenserna från bakgrundsdelen samt de estetiska 

inspirationerna. Att förklara varje detalj anses dock vara alltför omfattande och därmed 

förklaras endast de mest kategoriserade detaljerna. 

Bland annat skapades ett antal subtila affischer med motståndspropaganda mot en regering 

eller företag då genren kan klassificeras som en kritisk dystopi (Geraghty, 2009). För att 

framhäva blandningen av asiatisk och västerländsk kultur användes ett stort antal asiatiska 

tecken på olika objekt, allt ifrån företagslogotyper till klotter på väggarna. Tecknens 

betydelse kollades även upp i förhand för att undvika möjligheten att de framhävde något 

opassande. 

Cyberpunkens anknytningar till dystopigenrens totalitära samhälle och dess liknande 

framställning av gigantiska företag skapade möjligheten att framställa liknande element i 

miljön för att förstärka den stereotypiska bilden. Detta gjordes via ett par 

övervakningskameror samt ett överdrivet användande av företagslogotyper på många av 

objekten i 3D-miljöns objekt. 

Det skapades två affischer som skulle framhäva den stereotypiska bilden av 

cyberpunkgenren så mycket som möjligt, dessa var uppdelade i affisch 1 och 2. Affisch 2 på 

kvinnan skapades utifrån William Gibson's visioner och diskuterades i avsnitt 4.1.  Affisch 1 

på mannen gjordes utifrån mer estetiska inspirationer vilket kan ses på den starka 

färgblandningen från Cyberpunk 2077 och dess abstrakta mönster inspirerat av Deus Ex. 

Tanken var att affischen skulle framhävas som mer skitig och hård i jämnförelse med 

affischen på kvinnan då affischen hypotetiskt framhäver ett företag för vapen som döptes till 

Goliath Cyberarms. Mannen har även en mer hotfull kroppsställning och ett vapen 

implanterat i armen för att förstärka känslan, en av anledningarna till att också använda en 

man var för att framställa båda könen i miljön. Affischernas slutresultat går att se i figur 5. 
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Figur 5 Bilder på affisch 1 och 2 som skapades till cyberpunkmiljön. 
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4.2 Koncept 

Tidigt under arbetets gång skapades ett koncept för hur cyberpunkmiljön skulle se ut, detta 

gjordes i början väldigt enkelt med penna och papper och utvecklades senare i 3D-

blockprototyper i 3D-programmet Autodesk Maya. Under arbetets gång utvecklades 

koncepten vidare där mer detaljerade objekt skapades grundligt på papper och slutfördes 

mer detaljerat i 3D. Anledningen till att de tidiga koncepten gjordes på papper och inte via 

datorn är dels för att kompetensen applicerades bättre via ett äldre arbetssätt, det vill säga 

penna och papper. Det innebar även att ett mobilt skapande vilket kunde ske i princip var 

och när som helst via anteckningblocket. Exempelvis uppkom ett koncept via en iakttagelse 

under filmen Blade Runner. Det bör tilläggas att koncepten var väldigt grundläggande och 

kan ses som relativt otydliga för andra iakttagare men fyllde sin funktion för skaparen. 

Arbetssättet och fördelen med blockprototyper gjorde det möjligt att tidigt få en uppfattning 

om hur den virtuella 3D-miljön skulle se ut. Detta avlägsnade även möjligheten att ett 3D-

objekt inte framställdes ordentligt i bilden, till exempel: en dörr skapas som senare visas till 

hälften då nya 3D-objekt täcker objektet som i sin tur resulterar i förlorad datorkraft och 

arbetstid. Blockprotyperna ändrades dock med tiden men då det endast var blockprototyper 

till en början blev det knappt någon förlorad arbetstid. 

 

Figur 6 Exempel på några av skisserna som gjordes med penna och papper 

4.3 Skapandeprocess och spelgrafik 

För att ge en ökad förståelse inom spelgrafik och skapandeprocessen bakom den virtuella 

3D-miljön kommer detta och kommande avsnitt att ta upp grundläggande och betydande 

information om ämnet och ge en lättare bild av vilka program som användes för att skapa 

spelgrafik samt närliggande arbetstekniker. En grundläggande genomgång görs av de 

nödvändiga kraven för att skapa spelgrafik och hur de kombinerades för att skapa den 

virtuella 3D-miljön. Polygoner, ljussättning, texturer och kommer att förklaras ytterliggare i 

varje respektive del. 
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4.4 Modellering 

För att skapa den virtuella 3D-cyberpunkmiljön arbetades den fram i princip helt och hållet i 

3D-programet Autodesk Maya 2011 via polygonmodellering som bör förklaras ytterligare då 

det utgör en stor del av det praktiska arbetet. 

All spelgrafik består till grunden av polygoner, de kan ses som platta, flersidiga 3D-ytor med 

minst tre sidor i en enklare form. Dagens grafikkort är optimerade för att rita ut polygonerna 

i denna form och tenderar att bryta ner polygoner bestående av mer än tre sidor till trianglar. 

För att skapa mer avancerade former, till exempel bilar, byggnader eller vapen, kan 

polygonerna sammankopplas och arbetas fram för att skapa dessa objekt. Ju mer polygoner 

som används i ett spel desto mer datorkraft krävs, vilket tenderar att varje polygon måste ha 

ett visuellt syfte (Evry, 2005). 

Innan arbetet sattes igång ordentligt gjordes en rad olika förberedelser i Autodesk Maya där 

3D-scenen som 3D-miljön utvecklades i. Tidigare kapitel beskrev att miljön skapades först 

via blockprototyper, vilket kan ses som att objekten är skapade med de mest grundläggande 

attributen fast utan några detaljer för att ge en tidig bild av hur 3D-miljöns framställning 

kommer att se ut. 3D-kamerorna som miljön skulle representeras av placerades ut efter 

blockprototypen för att försöka få med så mycket som möjligt av miljön i varje bild. En 

heightbox placerades även ut i miljön vilket kan ses som en enkel modell av en människa. 

Anledningen till detta var att försöka få en verklig bild av alla objekt i miljön och undvika att 

objekten blir onaturligt stora eller små i jämförelse med en människa. När förberedelserna 

och blockprototypen var klara samt majoriteten av koncepten färdigskissade påbörjades den 

mer detaljerade och ordentliga modelleringen av alla objekt i den virtuella 3D-miljön. 

 

Figur 7 Renderad bild från Maya på blockprototypen för Cyberpunkmiljön. 

Tanken var att försöka modellera objekten inom en grafisk budget (både inom polygonantal 

och texturstorlek) som kunde kategoriseras med grafik inriktat mot ett hypotetiskt spel på en 

PC-plattform. Det finns dock ingen konkret och valid information om hur varje 3D-objekt 

bör framställas då varenda spel idag tenderar att ha olika grafisk budgetar. För att underlätta 

arbetet och få någon slags uppfattning användes information släppt från utvecklarna till 

spelmotorn Cry Engine 2 (Crydev 2010). Till exempel bör ett fordon inte överstiga 20 000 

polygoner och vapen 3000 polygoner, utvecklarna själva uttryckte även att det var svårt att 

ge ett uppskattat polygonantal för byggnader i ett spel eftersom det varierar på vilken typ av 

spel det framställs mot. Denna information användes som en uppskattningssiffra för att få  
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storleksmässigt  liknande objekt i miljön att inte överstiga eller understiga siffrorna. 

 

Många av objekten i cyberpunkmiljön gjordes separat, dels för att det är lättare att arbeta 

med separata objekt i 3D dels för att de kunde återanvändas i miljön vilket innebar att 

miljön kunde bli större utan att några nya objekt behövde skapas. Även unika objekt 

skapades som bara placerades en gång för att undvika möjligheten att miljön skulle se 

repetitiv ut samt för att få miljön att se mer tilldragande ut. Totalt har miljön 20 separata 

objekt varav många av dem återanvänds vilket exempelvis kan ses på lyktstolparna, fönstren 

och de stora metallpelarna (se figur 8). Utöver småobjekten består miljön av tre väggar och 

ett markplan som kan ses som de största och grundläggande objektet som användes som 

utgångspunkt i 3D-scenen. 

 

Figur 8 Renderad bild på slutversionen av polygonmodelleringen av 
cyberpunk-miljön. 
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4.5 UV-mappning 

Efter att polygonmodelleringen av objekten för cyberpunkmiljön var avslutade påbörjades 

UV-mappningen av varje 3D-objekt i Autodesk Maya och bör förklaras ytterligare då varje 

objekt i cyberpunkmiljön gick igenom processen. Varje 3D-objekt kan grundmässigt ses 

utifrån tre koordinater. I UV-mappningsprocessen väljs varje yta ut på 3D-objekten utfrån 

dess bästa vinkel och vecklas senare ut på ett symmetriskt två dimensionellt plan som kan 

exporteras ut från Maya och sedan arbetas med i ett bildbehandlingsprogram. Desto större 

storlek på UV-mappen desto mer högupplöst kommer 3D-objektets textur att bli. När 

objekten UV-mappades användes en bild på ett fyrkantigt shackmönster för att kontrollera 

att den framtida texturen skulle framställas i dess rätta proportioner. Anledningen till detta 

är att det blir lättare att upptäcka fel på UV-mappen om mönstret är osymmetriskt (se figur 

9, bild 2). Desto mer avancerad geometri varje objekt var uppbyggd av desto mer 

tidskrävande blev UV-mappningen. Exempelvis, en tunna från miljön, bestående av enkel 

geometri tog mindre tid att UV-mappa än en övervaknings kamera från miljön bestående av 

mer avancerad geometri. 

 

Figur 9 Bild 1 visar ett korrekt UV-mappat objekt från cyberpunkmiljön vilket 
kan ses på schackmönstrets symmetri. Bild 2 visar samma objekt innan det har UV-

mappats vilket kan ses på dess osymmetriska mönster. 
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4.6 Texturering 

När polygonmodelleringen och UV-mappningen av cyberpunkmiljön var framställd och 

avslutad påbörjades textureringsfasen av alla objekt. Bildbehandlingsprogrammet Adobe 

Photoshop CS6 användes för att göra majoriteten av arbetet med texturerna medan 

texturprogrammet nD02 användes för att skapa texturernas illusionseffekter. Tekniken, 

arbetssättet och hur de applicerades på den virtuella 3D-miljön bör dock förklaras ytterligare 

eftersom även denna del utgör en stor del av det praktiska arbetet. 

När en eller ett antal polygoner ska få en ökad detaljnivå bör en texture map användas för att 

skapa en illusion av en yta för att öka den estetiska detaljrikedomen. I en enklare benämning 

kan det beskrivas som den fas då polygonerna färgläggs på en två dimensionell yta för att 

sedan appliceras på 3D-objektet, det vill säga polygonerna. Det finns kombinationer av 

tekniker som brukar användas för att förstärka illusionen (Paquette, 2009). Det praktiska 

arbetet erhöll främst tre olika maps som användes för att för förstärka detaljrikedomen på 

objekten i 3D-miljön. De texturer som användes var: Diffuse map, Normal map och Specular 

map varav en mer genomgående beskrivning kommer att göras av varje map för att beskriva 

hur och vad de används till för att förstärka detaljrikedomen på objekten. 

De första texturerna som skapades var i arbetsprocessen var Diffuse Maps vilket är den mest 

grundläggande texturen som används och kan beskrivas som den textur där det flesta av de 

estetiska elementen erhålls inom. Enkelt uttryck innehåller en diffuse map själva färgen som 

kan representeras av vad som helst, det kan röra sig om en stenyta som ska representeras via 

ett foto eller dylikt. En diffuse map påverkas dock inte särskilt mycket av effekterna i en 

virtuell miljö, såsom ljuset. Därför kombineras ofta en diffuse map med andra 

textureringstekniker för att förstärka detaljrikedomen. 

Den grafiska stilen för cyberpunkmiljön bestämdes som semirealistisk, vilket kan ses som en  

fotorealism i en mer tecknad och handritad stil. Textureringsarbetet innebar därmed att 

mycket av innehållet skulle grunda sig på fotorealistiska texturer som sedan kunde ritas över 

och förstärkas på olika sätt. Majoriteten av texturerna grundade sig på olika metallmaterial 

då cyberpunkmiljön skulle framställas som en stad i framtiden där inspirationerna och 

referenserna framställer miljön uppbyggd av just detta material. För att undvika möjligheten 

att texturernas metallmaterial skulle se repetitiva ut användes tio fototexturer hämtade från 

internet med olika detaljrikedom i sig som grund för texturen. 

När färgvalet för cyberpunkmiljön bestämdes valdes det ut att majoriteten av färgerna skulle 

vara i en gråaktig ton då den stereotypiska bilden av genren framställs på detta sätt: gråaktig, 

mörk och smutsig (Kelman, 2005). För att få miljön mer tilltalande samt  utifrån de estetiska 

inspirationer som tagits del av användes några få men överdriva och mer uttrycksfulla färger 

som detaljer på olika objekt (se figur 10 för exempel). 
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Figur 10 Exempel på några av texturernas diffuse map och hur de har 
applicerats på sina objekt 

För att förstärka detaljrikedomen på 3D-objekten användes en Normal Map för att skapa en 

illusion av djupet på en yta utan att förändra dess polygonantal. Tekniken kan användas via 

kombinationen av en högupplöst modell som exporteras ut i form av en textur och sedan 

appliceras på en lågupplöst modell som delar samma grundläggande geometri (Paquette, 

2009). En mer simplifierad och optimerad teknik användes dock via texturprogrammet 

nDo2 som genererade en detaljerad och modifierbar Normal Map utifrån varje färdig Diffuse 

Map. Detta innebar att högupplösta detaljer kunde framställas i texturen utan att behöva 

skapa några detaljer i polygonmodelleringen av objekten. 

Till sist användes en specular map för att skapa en illusion av hur mycket ljus som skulle 

reflekteras mot varje objekts yta. Majoriteten av miljön bestod av metallmaterial vilket ses 

som ett reflektivt material, därav användes metoden på i princip varenda objekt. Specular 

mapen arbetas fram i gråskala men är transparent i dess slutresultat. Grundtekniken innebär 

att ju vitare intensitet på specular mapen desto mer ljus reflekteras från den. I motsats sker 

samma sak med den svarta färgen:  ju svartare intensitet, desto mindre ljusreflektion uppnås 

(McKinley, 2005). 

 

Figur 11 Ett av objekten från cyberpunkmiljön. Bild 1 visar objektet med endast 
en Diffuse Map. Bild 2 visar objektet med alla tre texture mapsen, Diffuse Map, 

Normal Map och Specular Map där en högre detaljnivå och illusionsdjup av 
materialet har uppnåtts. 

 



 21 

4.7 Ljussättning, rendering och slutresultat 

Examensarbetets frågeställning grundade sig på hur skillnaden mellan två ljussättningar i en 

stereotypisk cyberpunkmiljö skulle upplevas av ett antal informanter insatta i ämnet. Två 

versioner av ljussättningen skulle därmed skapas, en ljus och genrebrytande ljussättning 

som anspråkar en tidpunkt på dagen och en mörk och stereotypisk ljussättning som 

anspråkar en tidpunkt på natten. Det var viktigt att detta utfördes ordentligt då 

ljussättningen påverkar renderingen av alla 3D-objekts i den virtuella 3D-miljön. Oavsett 

hur de definierade 3D-objekten och dess texturer är skapade kommer de alltid att vara 

beroende av en bra ljussättning. Det kan även ses som vice versa: en bra ljussättning kan öka 

estetiken på mindre definierade objekt och miljöer (Paquette, 2009). När alla objekt i 3D-

miljön var färdigproducerade påbörjades ljussättningen. Det var dock tänkt att 

ljussättningen och miljön skulle framställas i renderingsprogrammet Marmoset toolbag men 

då det blev tidsbrist i slutet av projektet gjordes detta i Autodesk Maya 2011 istället. 

Som det tidigare nämnts definieras den stereotypiska framställningen av cyberpunkgenren 

med en mörk ljussättning och ett nattema som kunde kopplas till dystopigenren, då 

majoriteten av verken som influerats eller behandlar dystopigenren framställs i en mörk och 

gråaktig ton (Kelman, 2005). När den virtuella 3D-miljön skapades i en mörk ljussättning 

kunde den därmed automatiskt kopplas till en stereotypisk framställning av  

cyberpunkgenren. Ett antal inspirationskällor användes även, varav den största 

inspirationskällan för ljussättningen var filmen Blade Runner med dess gatumiljöer. Där 

används en dov och mörk ljussättning men starka och uttrycksfulla färger framhävs 

fortfarande. Detta kan bland annat ses på neonskylten för ett medicinskt företag och 

reklamskylten ovanför nattklubben i 3D-miljön. 

Först skapades den mörka ljussättningen som skulle efterlikna en tidpunkt på natten. Ett 

stort antal ljuskällor fick användas då många av 3D-objekten var designade för att de skulle 

framhäva ett ljus, det vill säga gatlyktor, neonskyltar, fönster och liknande objekt. Därefter 

användes en svag ljuskälla för att lysa upp miljön i ett dovt ljus för att få med alla detaljer 

från miljön. 

När den mörka ljussättningen var klar påbörjades arbetet med den ljusa ljussättningen som i 

sin tur inte krävde särskilt många ljuskällor eftersom den skulle efterlikna en tidpunkt på 

dagen, varav många av objekten i miljön, till exempel en gatlykta,  inte behövde framställa 

ett ljus. Istället användes ett fåtal men starka ljuskällor för att efterlikna ett realistisk 

dagsljus i en stadsmiljö. Det togs i åtanke under ljussätningen av de båda versionerna att inte 

försöka försköna dess färger och ljus genom att överdriva eller göra medvetna val mot 

ljusens kategorisering, till exempel överdriva ljusets effekt i dagsmiljön för att stärka 

kopplingen till utopi. 

Bilderna på cyberpunkmiljön renderades ut i fyra olika vinklar som representerade så 

mycket som möjligt av miljön. Varje bild skapades i två versioner, en bild med en mörk 

ljussättning och en bild med en ljus ljusättning, totalt skapades åtta bilder för 

undersökningen. Bilderna förbättrades även i efterhand i bildbehandlingsprogramet Adobe 

Photoshop. Ett antal detaljer förbättrades eller retuscherades, till exempel förbättrades   

ljuset från en neonskylt och en felaktig skugga från renderingen retuscherades. 
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Figur 12 Exempel på två av de renderade bilderna på miljön i natt och 
dagsbelysning 
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5 Utvärdering 

Arbetets syfte var att skapa en virtuell 3D-miljö med de stereotypiska elementen inom 

cyberpunkgenren och därefter göra en ändring i dess ljussättning i form av natt och dag 

eftersom majoriteten av verken inom genren framställs under natten. Problemformuleringen 

som skulle undersökas var hur cyberpunkgenren uppfattades på dagen av personer insatta i 

ämnet och därefter avgöra om förändringen var en omfattande genrebrytning. Följande 

frågeställning hade därmed skapats: 

Kan en ändring av det stereotypiska nattelemenetet som cyberpunkgenren definieras med 

påverka vår uppfattning av den och ses som acceptabel eller anses ändringen vara för stor 

och därmed inte representera genren? 

Detta kapitel kommer att beskriva undersökningen, vilka förberedelser som gjordes och dess 

process. Därefter kommer resultatet att redovisas, där informanternas svar redovisas i detalj. 

En kvalitativ semistrukturerad intervjumetod användes för att undersöka arbetets 

frågeställning. Detta innebar att frågorna var klara i förväg och enbart inriktade sig på 

cyberpunkmiljön och dess ljussättning samt att följdfrågor även kunde läggas till efter behov. 

Andra faktorer som kunde beröra cyberpunkgenren fick dock bortses, såsom narratologiska 

element och genrens inriktning på cyberspace. Intervjuerna utfördes via internet och 

mikrofon genom kommunikationsprogrammet Skype där samtalen spelades in för att svaren 

lättare skulle kunna analyseras i efterhand. Informanterna intervjuades även enskilt för att 

motverka en yttre påverkan från en annan part. 

Totalt medverkade åtta informanter anonymt, en kvinna och sju män i åldrarna 20 till 25 år 

som gemensamt hade erfarenhet inom science fiction, dess subgenrer och datorspel. 

Anledningen till att det endast var en kvinna och inte ett jämnt antal som deltog i studien var 

för att det var svårt att hitta kvinnor med tillräckligt stor kunskap inom genren då detta var 

ett krav på informantgruppen eftersom det var ett specifikt ämne som skulle undersökas. 

Informanternas kön och ålder var dock ingen faktor som analyserades på djupet då det 

viktigaste var att de hade erfarenhet inom undersökningsområdet. Urvalet av informanterna 

skedde via okända deltagare som hade förmedlats till studien via vänner. Det vill säga en 

förfrågan av kamrater som det litades på kunde hitta bekanta som hade erfarenhet inom de 

områden som krävdes för studien och var intresserade av att vara med i en intervju. 

Under intervjuerna framstod det även att alla informanterna just hade ett intresse för 

genren, film- och spelmediet i allmänhet och genren i synnerhet, vissa mer än andra men 

fortfarande fullt acceptabelt för studiens slutresultat. Majoriteten av informanterna var inte 

bekanta med de resterande informanterna i studien. Det var endast två informanter som var 

bekanta, de blev dock tillsagda att inte prata om undersökningen fram tills den var 

genomförd för båda parterna. 

I följande kapitel kommer både informanterna och texten att nämna natt- och dagsbilderna i 

olika format många gånger och bör förtydligas. Bilderna 1-5 är tagna på cyberpunkmiljön i 

nattbelysning och bilderna 6-10 är tagna på samma miljö och ifrån samma vinkel fast i 

dagsbelysning. Det bör även tilläggas att informant 7 var av kvinnligt kön. 

 

 



 24 

5.1 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjun påbörjades fick informanterna under obegränsad tid iaktta tio bilder på 

cyberpunkmiljön, fem stycken i nattbelysning och fem stycken i dagsbelysning, alla ifrån 

samma vinklar utifrån föregående ordning. Åtta frågor med inriktning på cyberpunkmiljön 

hade skapats och en tidsuppskattning på femton minuter per intervju gjordes i förhand. Det 

var dock inget krav att intervjuerna var tvungna att vara precis femton minuter långa, en del 

av de genomförda  intervjuerna blev kortare och andra längre. Tidsuppskattningen användes 

snarare för att undvika möjligheten att intervjuerna kunde bli en halvtimme långa eller fem 

minuter korta då informanterna förmedlades i förväg hur lång tid intervjun ungefär skulle 

ta. Informanterna var ovetande om vad studien handlade om ända fram tills de hade 

iakttagit bilderna och intervjun påbörjats. Anledningen till detta var att undvika ett ledande 

motiv bakom studien. Hade informanterna vetat att det var en cyberpunkmiljö i en natt- och 

dagsljussättning som de skulle iaktta hade intervjuresultatet blivit oanvändbart. Istället fick 

de först försöka lista ut vad det var för miljö de iakttog för att undersöka om en stereotypisk 

cyberpunkmiljö hade skapats ordentligt enligt referenserna från avsnitt 2 och därav göra 

svaren mer trovärdiga för frågeställningen. Därefter fick de förklara skillnaden mellan 

bilderna 1-5 (nattbelysning) och bilderna 6-10 (dagsbelysning) av miljön och uttrycka sina 

åsikter om ljussättningen under tre frågor för att besvara arbetets frågeställning. Utopi och 

dystopi togs även med för att undersöka hur informanterna kopplade begreppen till natt och 

dag. Inriktningen på spelgrafik togs med i en av frågorna för att undersöka vilket medium 

informanterna fann miljön skapad och anpassad för. Detta gjordes för att se om 

informanterna kunde se om miljön var anpassad för att framställas i ett spel som berörde 

cyberpunkgenren och därmed ge en ökad trovärdighet för följdfrågan i frågeställningen. 

Kan ett datorspel inom cyberpunkgenren innehållande de estetiska och stereotypiska 

förutsättningarna i så fall designas för att utspela sig på dagen? 

Det diskuterades fram i avsnitt 3.3 att en fråga skulle tas med som tog upp om avsaknaden 

av människor i cyberpunkmiljön föll onaturligt för betraktaren och hur det påverkade 

intrycket av bilderna. Detta blev den sista frågan i intervjun vilket ledde till att frågorna som 

ställdes såg följande ut: 

Fråga 1: Studera bilderna och miljön, vad ser du? 

Fråga 2: Förklara vilken genre du tror att miljön representerar? 

Fråga 3: Vilka element i miljön kan ses vara stereotypiska för genren? 

Fråga 4: Förklara skillnaden mellan bilderna 1-5 och 6-10?   

Fråga 5: Vilken ljussättning representerar genren bäst? 

Fråga 6: Tycker du att genren representeras ordentligt i de båda versionerna av miljön? 

Går det att se en utopisk och dystopisk koppling mellan alternativen? 

Fråga 7: I vilket medium tror du att miljön skulle kunna representeras bäst i? 

Fråga 8: Hur upplevs avsaknaden av människor i miljön? 
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5.2 Undersökningsresultat 

Resultatet av undersökningen har delats in i tre delar utifrån de åtta frågorna som ställdes 

(se avsnitt 5.1). Den första delen behandlar de tre första frågorna som sammanfattar en 

beskrivning av miljön, vilken genre den tillhör samt vad som i så fall anses vara stereotypiskt 

för den. Den andra delen som berör frågorna tre till sex tar upp ljussättningen av miljön och 

undersöker ljusets påverkan på cyberpunkgenren och informanternas tankar kring det. 

Till sist redovisas den sista delen som tar upp avsaknaden av människor i miljön och hur det 

påverkar bilderna samt vilket medium informanterna fann cyberpunkmiljön skapad för.   

5.2.1 Del 1, beskrivning av miljön 

Frågorna ett till tre grundade sig på att informanterna fick beskriva miljön och gissa vilken 

genre den kunde kategoriseras med, därefter fick de fortsättningsvis förklara vad de i så fall 

ansåg vara stereotypiskt för genren. Det ska noteras att ingen av frågorna var ledande eller 

nämnde cyberpunken, utan informanterna var själva tvungna att lista ut vilken genre miljön 

tillhörde. Alla informanter svarade att miljön såg "framtidsaktig" ut eller ”som science 

fiction” och beskrev den ofta med en dystopisk betoning, såsom skitig och förfallen. När 

informanterna skulle försöka kategorisera miljön med en genre svarade majoriteten 

Cyberpunk direkt. I två intervjuer kunde dock inte informanterna 1 och 4 ordet på genren de 

tänkte på utan beskrev istället många stereotypiska element, bland annat att det såg ut som 

Deus Ex. Informant 1 fastnade till och med på ordet cyber men kom inte på den resterande 

delen av ordet. En vag men ledande insats gjordes därmed ifrån intervjuaren i form av 

frågan "Är det cyberpunk du tänker på?" vilket båda informanterna instämde med direkt. 

Informant 7 var den enda som inte kunde kategorisera miljön med cyberpunkgenren direkt 

men gav en beskrivning av miljön som dystopisk och ”framtidsaktig”. En ledande fråga 

avfärdades dock  då svaren inte ansågs vara tillräckliga för att frågan inte skulle bli ledande. 

När informanterna skulle beskriva de stereotypiska elementen för cyberpunkgenren i miljön 

tyckte alla att reklamaffischerna var typiska med sin information om bioimplantat och sitt 

kommersiella utseende. Alla informanter tyckte att miljön hade någon form av dystopiska 

och framtida inslag, vilket framfördes genom olika åsikter men smutsigt, slitet, 

framtidsaktig, elektronisk och mörkt var återkommande beskrivningar under intervjuerna. 

En gemensam nämnare var även arkitekturen  och dess teknologiska inslag, såsom 

ståldörrarna, övervakningskamerorna och sladdarna, samt hur kantigt allting i miljön såg ut. 

Utöver detta framhöll majoriteten av informanterna många andra element i miljön som 

stereotypiska. Detta framförs ytterligare och mer detaljerat i tabell 1. 

Det förekom undantag i beskrivningen av de stereotypiska elementen i cyberpunkmiljön, till 

exempel tyckte informant 5 att telefonkioskerna såg malplacerade ut med sin starka röda 

färg. Informant 6 tyckte däremot vice versa: att telefonkioskerna beskrev genren bra i dess 

blandning av gammal och ny teknik. En del var även så pass erfarna inom cyberpunkgenren 

att de direkt såg inslagen av Blade Runner, Deus Ex och Cyberpunk 2077  i miljön, vilket var 

de största referenserna i skapandet av miljön. Informant 2 gjorde bland annat en koppling 

mellan nattklubben Steel City Nightclub i miljön till penna och papper rollspelet Cyberpunk 

2020 där staden som spelet utspelar sig i heter Night City och tyckte se ett samband. Utöver 

detta hade varje informant enstaka men unika åsikter om miljön men dessa var så pass små 

och vaga att de inte behöver redovisas. 
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Stereotypiska element i cyberpunkmiljön enligt respondenterna.
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Tabell 1   

5.3 Del 2, ljusets påverkan 

Frågorna fyra till sex behandlade ämnet om hur ljuset påverkade miljön och var av essentiell 

tyngd då hela arbetet grundade sig på skillnaden på natt- och dagsbelysning i en 

cyberpunkmiljö och hur det mottogs. I den första frågan fick informanterna förklara 

skillnaden mellan bilderna 1-5 och 6-10 för att faktiskt undersöka om en nattbelysning och 

dagsbelysning hade skapats korrekt. Detta var även den frågan som alla informanter hade ett 

gemensamt svar på då alla ansåg att bilderna 1-5 utspelade sig på natten samt att 6-10 

utspelade sig på dagen. 

Den fjärde frågan begärde att informanterna skulle beskriva vilken av ljussättningarna som 

bilderna visade beskrev genren bäst. Alla svarade även här att de fann den mörka 

ljussättningen, det vill säga bilderna 1-5, som den bästa representationen av genren. De fann  

att de dystopiska element som genren och miljön innehöll förstärktes med nattbelysningen 

då många anmärkte på hur smutsigt och slitet allting såg ut. Ett element som inte var 

dystopiskt men som många anmärkte på var hur skyltarna i miljön förlorade fokus i 

dagsbelysningen i jämfört med nattbelysningen där de lyste upp miljön. Informant 7 som 

indirekt svarade cyberpunk på genrebeskrivningsfrågan hade ett likartat svar som resten av 

informanterna då den höll med om att nattbelysningen gav en mer dystopisk bild av miljön. 

Den sista delen som berörde ljuset delades in i två frågor. Först tillfrågades informanterna 

om de fann att dagsbelysningen av cyberpunkmiljön kunde representera genren ordentligt, 

därefter ställdes en följdfråga om det de gick att se en utopisk och dystopisk koppling mellan 

alternativen. 

Sju av åtta svarade att de fann dagsbelysningen av cyberpunkmiljön som acceptabel då 

miljön bestod av så pass många stereotypiska element för cyberpunken som de fick beskriva 
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i fråga tre. Många tyckte även att miljön såg mindre dystopisk ut i dagsbelysning och mer 

ovanlig ut men inte tillräckligt för att den miljön inte skulle kunna kategoriseras med 

cyberpunkgenren. Det var endast informant 5 som tyckte att dagsbelysningen inte passade in 

på genren: 

 Sällström: Tycker du att genren representeras ordentligt i båda versionerna av 

 miljön? 

 Informant 5: Nej, jag tycker att den ljusa versionen känns för glad och ljus helt 

 enkelt. Skräpet och smutsen på marken samt de överklottrade affischerna och lite 

 sånt tyder på att någonting inte är helt rätt men dagsljuset tycker jag ger känslan av 

 att det är rent och bra. Det går emot varandra lite där tycker jag. 

Informant 7 tyckte vice versa och fick intrycket av att dagsbelysningen visade upp en 

smutsigare version av miljön med inslag av slumområde och postapokalyps mer än 

nattbelysningen. Hon tyckte fortfarande att nattbelysningen ingav en mer hotfull känsla än 

dagsbelysningen som beskrevs som mer positiv. 

Följdfrågan som tog upp kopplingen till utopi och dystopi gjordes för att undersöka om det 

blev ett genrebrott mot cyberpunkens dystopiska inslag i dagsbelysningen eftersom det kan 

representeras som ett utopiskt inslag på grund av att en ljus miljö ofta förknippas med utopi. 

Svaren var väldigt delade då alla hade olika åsikter om vad de ansåg vara utopi och dystopi. 

Informant 1 hade bland annat svårt att dra en koppling kring begreppet dystopi och utopi 

medan informant 3 tyckte att det berodde på vad som hände i miljön. Informant 4 framhöll 

att dagsbelysningen gav  en mer positiv bild av miljön men fortfarande ingen utopisk. 

Hälften svarade att de fann miljön som dystopisk och hade svårt att se några utopiska 

element i miljön, vilket informant 8 framhävde detaljerat. 

 Informant 8: Om man analyserar båda bilderna så verkar båda vara ganska 

 dystopiska men om man på går på "feelingen" mer snarare än en analys om vad 

 som finns i bilden så verkar bilderna 6-10 inte lika dystopiska. Jag vet inte om jag 

 hade använt ordet utopisk för bilderna 6-10 men de representerar kanske inte 

 heller en fullt dystopisk värld, de verkar inte representera en lika tungsint värld i   

 alla fall. 

Informant 5 tyckte också att nattbelysningen förstärkte den dystopiska känslan men 

samtidigt att dagsbelysningen gav miljön en utopisk känsla. Han tyckte även att affischen på 

kvinnan med bioimplantat (se ovan, figur 5) kunde kopplas till begreppet. Informanten fick 

även intrycket av att området hade varit fint en gång i tiden men hade utvecklats mer åt ett 

sämre håll. Sammanfattningsvis fanns det många olika åsikter och svar på följdfrågan men 

majoriteten av informanterna drog någon ytterligare koppling till dystopiska inslag mer än 

utopiska. 

5.3.1 Del 3, kopplingar till datorgrafik och avsaknaden av människor i miljön 

Den första frågan i den sista delen i intervjun behandlade ämnet om vilket medium 

informanterna trodde miljön var anpassad efter. Detta gjordes för att se om informanterna 

kunde se om miljön var anpassad för att framställas i ett spel som berörde cyberpunkgenren 

och ökad trovärdighet följdfrågan i arbetets frågeställning. 
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Det bör dock tilläggas att studien i första hand berörde framställningen av en 

cyberpunkmiljö med hjälp av datorgrafik, anledningen till att datorspel kopplades in var för 

att öka relevansen då det sker en ökad aktualitet på spel som berör genren. 

Alla svarade att de i första hand tyckte att miljön såg anpassad ut för att framställas i någon 

form av ett datorspel. Informant 6 och 8 var de som tydligast såg att miljön var skapad och 

anpassad för spel i dess utformning och begränsning i storlek. Hälften svarade därefter  att 

de även skulle kunna tänka sig att miljön hade fungerat i filmsammanhang varav informant 

3 tyckte att den i så fall borde finputsas ytterligare. 

Den sista frågan i intervjun tog upp avsaknaden av människor eller karaktärer i miljön för att 

undersöka om det påverkade informanterna på något sätt. Detta diskuterades i avsnitt 3.3 

där det förutsågs att en tom stadsmiljö kunde vara kuslig för betraktaren och därmed 

påverka uppfattningen av miljön. Detta var även den frågan som fick mest varierande svar 

då de flesta tolkade avsaknaden av människor helt olika. Informanterna 5, 6 och 7 fann att 

avsaknaden av människor i nattbelysningen tillföll naturligt för miljön eftersom de tänkte sig 

att det är mindre folk är ute på natten. De tyckte däremot att i dagsbelysningen av miljön såg 

det väldigt onaturligt ut då folk borde vara ute på gatorna vid den tidpunkten. Två stycken 

fick känslan av att det hade hänt något negativt och olycksbådande. Detta kan kopplas i ihop 

med svaren från informanterna 1 och 8 där de också upplevde miljön i båda versionerna som 

hotfull och tragisk på grund av avsaknaden av människor. 

Informanterna 2 och 4 fick istället intrycket av att miljön såg ut som en konceptbild eller en 

miljö som var under utveckling. Informant 4 uttryckte att han förmodligen hade fått en helt 

annan uppfattning om människor hade vistats i miljön. Till sist var informant 3 den ende 

som inte tänkte alls på avsaknaden av människor i miljön och hur det påverkade 

uppfattningen. För att tydliggöra alla svaren för fråga 8 redovisas de i tabell 2. 

Hur upplevs avsaknaden av människor i miljön?
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6 Analys av undersökningsresultatet 

I detta kapitel kommer jag analysera resultatet ifrån undersökningen för att besvara arbetets 

frågeställning. Olika aspekter och faktorer som kan eller som har påverkat undersökningen 

kommer att diskuteras och framföras. Upplägget kommer vara likadant som redovisningen 

av undersökningsresultatet i avsnitt 5, det vill säga att frågorna är sammankopplade i tre 

delar. Del 1 berör beskrivningen av cyberpunkmiljön, del 2 berör ljussättningens påverkan 

och del 3 berör avsaknaden av människor i miljön och kopplingar till datorgrafik. 

6.1 Analys av beskrivningen av cyberpunkmiljön 

Hypotesen för frågorna 1-3 var att alla, eller en övervägande majoritet av informanterna, 

skulle tycka att miljön såg ut att tillhöra cyberpunkgenren. Anledningen till detta var att jag 

hade skapat miljön så stereotypisk som möjligt efter ett antal referenser och att kravet på 

informantgruppen var att de skulle just vara kunniga inom just cyberpunk. 

Sammanfattningsvis tyckte 7 av 8 av informanter att det var en cyberpunkmiljö som hade 

skapats utifrån svaren från frågorna 1-3. Orsaken till att det inte blev en fullständig enighet 

hade förmodligen att göra med informant 7 som var den person som verkade ha minst 

erfarenhet inom området och därmed indirekt inte kunde utala sig om genren. Detta var 

dock en fullt möjlig faktor som var möjlig bland urvalet av informanter eftersom det var en 

så pass specifik informantgrupp som behövdes. Under arbetets gång fanns hela tiden en 

möjlighet att informanterna inte skulle ha beskrivit miljön som cyberpunk utan som science 

fiction eller en liknande genre. Undersökningen hade ändå inte fallerat eftersom genren 

härstammar från science fiction men svaren i ljussättningsfrågorna hade inte haft lika 

mycket tyngd och trovärdighet. Som det tidigare beskrevs så var informant 7 den mest 

oerfarna men som trots detta gjorde en väldig likartad beskrivning av genren utifrån 

referenserna som använts då mörk, smutsig, dystopisk och framtidsaktig var återkommande 

ord under intervjun. Hennes åsikters relevans om cyberpunkgenren hade diskuteras vidare 

om hon hade anmärkt på något opassande eller unikt i miljön som resten av informanterna 

inte gjort och därefter hade jag avgjort om svaren hade någon tyngd eller inte. Men då detta 

inte skedde blev det ingen fortsatt analys. 

Informanterna hade blandade åsikter om hur mycket i 3D-miljön som var genretypiskt för 

cyberpunk men på grund av att miljön var så pass stereotypiskt framställd fann alla 

någonting som de förknippade med genren. Den mest bidragande faktorn till detta var hur 

olika insatta alla var i genren. Majoriteten nämnde affischerna, mörkret och den smutsiga 

känslan i miljön medan informanterna  2, 6 och 8 nämnde ett antal fler detaljer. 

Förhållandevis var informant 8 den som beskrev miljön mest detaljerat och korrekt efter 

arbetets referenser vilket såg följande ut: 

 Sällström: Vilka element i miljön kan ses vara stereotypiska för genren? 

 Informant 8: Den kulturella smältdegeln brukar vara ganska typisk, framförallt 

 de asiatiska elementen i cyberpunk. Cyberpunk kan jag tänka mig hämtar ganska 

 många element från japanska science fiction serier och liknande. Det är en ganska 

 mörk och till synes dystopisk miljö, det finns övervakning, det finns en känsla av att 

 det inte är den lyckligaste världen att leva i. Den är ganska smutsigt och "gritty" 

 samtidigt som det finns väldigt häftiga science fiction element i miljön. Som till 
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 exempel som affischerna med cybernetics. Miljön ger ett tungt och kapitalistikt 

 inslag, mycket kommersiellt med reklam och sånt, väldigt typiskt cyberpunk. 

I detta fall var informanten minst lika erfaren som mig själv inom genren, om inte mer, då 

han nämnde cyberpunkgenrens influens av japansk science fiction, vilket refererades till   

Park (2005) i avsnitt 2. Detta var en oväntad detalj som jag medvetet inte tänkte på under 

skapandeprocessen av miljön men som ökade trovärdigheten av att en stereotypisk bild av 

att en cyberpunkmiljö hade skapats korrekt. Sammanfattningsvis gick det att fastställa att 7 

av 8 informanter tyckte att miljön kunde kategoriseras med cyberpunkgenren, vilket stämde 

överens med min hypotes. Informanternas svar på frågorna 4-6 (ljussättningen) fick därmed 

en ökad trovärdighet, inklusive studien i sin helhet. 

6.2 Analys av ljussättningens påverkan för cyberpunkmiljön 

Min hypotes för hur ljussättningnen påverkade informanterna var likadan som  

beskrivningen av miljön, det vill säga att en övervägande majoritet först skulle tyckta att de 

såg skillnad på dag och natt i cyberpunkmiljön samt att de ansåg bilderna 1-5 

(nattbelysningen) som mest representativ. Anledningen till detta var att en argumentation 

om att majoriteten av cyberpunkverken utspelar sig på natten hade arbetats fram i kapitel 2, 

varav arbetets frågeställningen grundades på. Hur informanterna skulle uppfatta 

cyberpunkmiljön i en dagsbelysning hade jag däremot svårt att förutse. 

Även denna gången hade jag rätt i min hypotes eftersom alla informanter först såg 

skillnaden på natt och dag i miljön, varav jag kunde fastställa att en ordentlig och korrekt 

ljussättning hade gjorts. Alla informanter fann att miljön representerades bäst i 

nattbelysningen, jag antog att det fanns ett antal faktorer som påverkade deras svar. Den 

största faktorn var förmodligen att alla informanterna var vana att se verk som låter 

cyberpunkgenren utspela sig på natten, de gjorde bland annat kopplingar till Blade Runner 

och dess mörka miljö. Detta kan förstärkas ytterligare då alla informanter tyckte att miljön 

innehöll dystopiska element vilket kan appliceras med (Kelman, 2005) i avsnitt 2 där han 

beskriver att dystopiska miljöer ofta framställs i ett mörkt ljus. Antagandet är att 

informanterna såg dystopiska element i miljön och tyckte det passade bättre in i en mörk 

ljussättning. Nu i efterhand inser jag att jag borde ställt en följdfråga där informanterna fick 

beskriva vad de ansåg vara dystopiskt i miljön istället för att låta dem uttrycka sig med ordet. 

Detta hade lett till ett mer konkret svar för att få svar på vad som gjorde miljön dystopisk och 

därmed stereotypisk. 

Informanternas svar för hur cyberpunkgenren representerades i dagsbelysningen låg som 

grund för hela arbetets frågeställning. Det var 7 av 8 informanter, det vill säga  övervägande 

majoritet, som svarade att de fann dagsbelysningen av cyberpunkmiljön som acceptabel. 

Informanterna förklarade att när miljön såg så pass stereotypisk ut för cyberpunkgenren 

övervägade detta avsaknaden av nattbelysning i miljön men att det fortfarande såg ovanligt 

ut för genren. Det var endast informant 5 som fann att dagsmiljön inte kunde kategoriseras 

med genren då han tyckte att dagsbelysningen gav ett för glatt och ljust intryck av den 

dystopiska världen. 

I följdfrågan som ställdes tillfrågades varje informant om de kunde se en dystopisk och 

utopisk koppling mellan natt- och dagsbelysningen av miljön. Svaren var dock väldigt delade 

av olika anledningar. 
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Informanterna 1 och 3 var de som hade svårast att hitta en utopisk och dystopisk koppling, 

vilket berodde på deras bristande kunskap för begreppen, vilket jag antog utifrån deras svar 

från intervjun. Deras beskrivning av miljön anses dock beskriva de dystopiska elementen 

väldigt bra då de nämnde cyberpunkmiljön som"mörk, dyster framtid där det har gått så bra 

för folk". Informant 3 uttryckte att kopplingen till dystopi och utopi berodde helt och hållet 

på vad som hände i miljön. Enligt mig så fallerade detta argumentet då en dystopisk miljö  

fortfarande är dystopisk oavsett vad som händer i miljön och vice versa med utopi. 

Informanterna 2,6 och 8 som verkade vara de mest kunniga inom genren samt informant 7 

svarade att miljön såg dystopisk ut i båda versionerna och hade svårt att se en utopisk 

koppling till ljuset. Informant 5 var den som såg en utopisk koppling till ljuset och tyckte 

även att affischen på kvinnan i miljön tycktes vara utopisk. Detta var helt oväntat eftersom 

grundtanken när affischen skapades var var att framhäva kvinnan i en mindre fördelaktig 

ton: översexualiserad och fylld med mekaniska implantat, influerat av William Gibsons 

visioner om cyberpunk. Informant 5 tycktes istället se en mer postiv sida av affischen och 

uttryckte sig på följande vis: 

 Informant 5: Just den affischen tycker jag tyder mycket på det utopiska. Förlorar 

 du en arm så kan du fixa en ny, allt möjligt sånt. Du kan uppnå dina drömmar 

 bara du har lite pengar. 

Förmodligen kunde informanten koppla det vita ljuset och de tekniska framstegen på bilden 

till en bättre bild av framtiden. Jag måste dock säga emot informant 5:s argumentation i 

detta avseende då det i definitionen av en utopisk värld ingår att man inte kan uppnå sina 

drömmar med hjälp av pengar eftersom man redan lever i den. 

Slutsatsen blev att informanterna tyckte att nattbelysningen ansågs vara stereotypisk för 

genren då de ansåg bilderna 1-5 framför 6-10 som mer representativa. En förändring av 

nattbelysningen ansågs dock inte vara genrebrytande då informanterna fortfarande kunde 

kategorisera miljön till cyberpunk på grund av alla stereotypiska element i miljön. De flesta 

av informanterna hade även svårt att göra en utopisk koppling kring alternativen. Detta 

berodde förmodligen på hur väl  insatta informanterna var inom cyberpunkgenren men även 

med dystopi- och utopitermerna då svaren var så varierade. 

6.3 Analys av kopplingen till datorspel och avsaknaden av 
människor 

Min hypotes för fråga 7 var att majoriteten av informanterna borde finna miljön som 

anpassad för ett datorspel på grund av dess begränsade utseende och rendering. Att genren 

ofta framställs genom spelmediumet som informanterna i så fall kunde dra liknande 

jämförelser till var också en bidragande faktor. För fråga 8 gissade jag först att 

informanterna skulle finna det underligt med en miljö utan människor men inte såpass att 

det skulle påverka deras uppfattning av cyberpunkgenren. 

På fråga 7 svarade alla informanter att de fann miljön som anpassad efter ett datorspel, 

vilket inte var särskilt oväntat, däremot uttryckte sig hälften av informanterna att de skulle 

kunna tänka sig att miljön passade in i filmsammanhang. Detta var betydligt mer oväntat då 

cyberpunkmiljön enligt mig saknar en oerhörd detaljrikedom för att kunna renderas i en 

film. Jag antog att det berodde på två faktorer. Den första var att informanterna förknippade 
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genren med film såpass mycket att de antog att en rendering av miljön också skulle fungera. 

Den andra och största faktorn var att frågan kanske inte var utformad på ett optimalt sätt. 

Svaren för fråga 8 var de mest delade i hela undersöknignen och gav underlag till en mycket 

intressant diskussion kring miljön som jag absolut inte hade tänkt på. Det var först tänkt att 

frågan skulle undersöka om informanterna fann det onaturligt eller hotfullt med avsaknaden 

av människor i miljön. Svaren fick dock en helt ny betydelse beroende på i vilken ljussättning 

informanterna beskrev. Tre informanter fann det som passande på natten men onaturligt på 

dagen, detta fann jag som helt logiskt eftersom människan är mer aktiv på dagen än natten. 

De två informanter som fann det onaturligt i båda versionerna fick dock  känslan av att det 

hade hänt något, varav informant 8 uttryckte: 

 Sällström: Vilka element i miljön kan ses vara stereotypiska för genren? 

 Informant 8: Den är lite off-puting, den här miljön borde vara befolkad, det är ju 

 en stadsmiljö och väldigt urban. Finns inga tecken på att miljön skulle vara 

 övergiven det lyser överallt. Det känns om det här är en miljö som människor ska 

 vistas i. Och att man inte ser någon person i miljön ser nästan lite hotfullt ut. 

Svaren från informant 1 och 8 var de som passade in mest på min hypotes. Informanterna 2 

och 4:s intyck av att miljön såg ut som en konceptbild eller ett pågående arbetet var dock 

oväntat. Nu i efterhand är det däremot fullt förståeligt eftersom konceptbilder ofta visar upp 

tomma miljöer och spelmiljöer oftast innehar karaktärer i miljön. 

Sammanfattningsvis kunde alla informanter koppla miljön till datorspel varav följdfrågan i 

arbetets frågeställning fick mer relevans.  Avsaknaden av människor i miljön sågs mer som 

ett störande element men det var fortfarande ingenting som bröt mot informanternas 

uppfattning av genren. Istället blev det en intressant diskussion kring hur temat påverkades 

av natt- och dagsbelysningen i miljön. 
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7 Slutsats 

7.1 Resultatsammanställning 

Arbetets utgångspunkt var att få veta om förändringar av det stereotypiska nattelementet i 

cyberpunkgenren i form av skillnaden på natt- och dagsbelysning ansågs vara 

genrebrytande. Arbetets frågeställning har byggts utifrån Kücklichs tankar (2006) där han 

anser att konsumenterna vet vad de förväntar sig av en specifik genre och att förändringar 

kan göras inom den men om de är för stora blir mediet inte representativt för sin genre. 

Följande frågeställning skapades. 

Kan en ändring av det stereotypiska nattelemenetet som cyberpunkgenren definieras med 

påverka vår uppfattning av den och ses som acceptabel eller anses ändringen vara för stor 

och därmed inte representera genren? 

De kvalitativa intervjuerna bevisade att alla informanter tyckte att nattbelysningen av miljön 

respresenterade cyberpunkgenren bäst, varav det gick ytterligare att fastställa utifrån 

referenserna och informanternas åsikter att nattelementet är genretypiskt för cyberpunk. 

Därefter fastställdes det att en förändring av cyberpunkgenrens stereotypiska nattelement i 

form av skillnaden mellan en natt- och dagsbelysning var acceptabel för en övervägande 

majoritet av informanterna. Trots att dagsbelysningen gav en annorlunda bild av genren 

ansågs detta inte vara genrebrytande utan snarare som mer ovanligt för genren. Anledningen 

till detta var att informanterna tyckte att miljön innehöll tillräckligt många kategoriserande 

element för cyberpunkgenren. Mörk, dystopisk, "framtidsaktig" tillsammans med affischerna 

och neonskyltarna var återkommande beskrivningar för vad som ansågs vara stereotypiskt. 

Alla informanter fann att miljön var anpassad för ett datorspel vilket ökade trovärdigheten 

för följdfrågan i arbetets frågeställning som diskuterade hur studien i så fall kunde beröra 

datorspel som behandlade cyberpunkgenren. Med andra ord: kan datorspel som berör 

cyberpunkgenren i så fall designas för att utspela sig på dagen? 

Det fanns positiva och negativa aspekter med att informanterna inte hade information om av 

vad studien berörde. Det positiva var att informanterna fick försöka lista ut många av svaren 

och därav förhindra möjligheten att frågorna blev ledande, eller tipsade om att det var en 

cyberpunkmiljö. Informanternas svar fick därmed en ökad validitet då det var de själva som 

kom fram till slutsatserna. Det negativa var att det fanns en informant som indirekt inte 

kunde förknippa miljön med cyberpunk eftersom hon var oerfaren av genren. Detta hade 

undvikits om informanterna blivit informerade i förhand om vad studien gick ut på. Jag 

tyckte att det passade bra att genomföra undersökningen via kvalitativa intervjuer då 

responenterna fick fram mycket mer åsikter och detaljer kring cyberpunkgenren än vad jag 

förmodar att en kvantitativ eller en liknande metod hade gjort. Jag hade till exempel inte fått 

reda på hur informant 7 kunde koppla cyberpunkmiljön till datorgrafik då det skedde via en 

förklarande följdfråga. Detta hade varit problematiskt att göra i en enkätmetod. 

Fördelen om en kvantativ metod hade använts hade varit att det blivit just mer kvantitativ 

data som samlats in, samt att studien hade  spridit sig lättare med hjälp av internet då inga 

intervjuer hade behövts göras. Men då det var så pass specifikt ämne som skulle undersökas 

var det viktigt att informanterna uttryckte sig så utförligt som möjligt, vilket gjordes lättare i 

de kvalitativa intervjuerna. Trots det låga antalet av informanter tyckte jag att det deras 
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åsikter och erfarenhet inom cyberpunkgenren var tillräckligt valida för att en slutsats skulle 

kunna göras för arbetet. 

7.2 Diskussion 

Då det på senare tid har skett en ökad aktualitet av datorspel som berör cyberpunkgenren 

fann jag det intressesant och relevant att undersöka genren ytterligare och koppla det till 

datorgrafik. Trots det ökade utbudet och intresset för genren så är informationen om 

cyberpunkgenren och dess framställning väldigt utspridd. Forskningen kring cyberpunken 

berör allt ifrån William Gibsons litterära verk till The Matrix, det hittades däremot inget 

konkret argument som beskrev att genren endast kunde utspela sig på natten men ändå 

framställs en övervägande majoritet av alla cyberpunkverk under just den tidpunkten. Jag 

fann det därmed som intressant att försöka besvara hur stor påverkan nattelementet har på 

genren och hur svaren i så fall kan appliceras med en spelproduktion som berör 

cyberpunkgenren. 

7.2.1 Genus och etiska aspekter 

William Gibsons mindre fördelaktiga framställning av kvinnan i sina litterära cyberpunkverk 

hade applicerats med cyberpunkmiljön, samt utifrån referenserna filmen Blade Runner och 

spelet Cyberpunk 2077 då det ansågs vara stereotypiskt för genren. Sammanfattat 

framställes kvinnan översexualiserad och fylld med biotekniska implantat, vilket 

applicerades på en affisch i miljön. Det ska tilläggas att det var inte ett personligt eller 

föredragande val att framställa kvinnan på detta sätt, utan det gjordes endast utifrån 

referenserna. Detta var en stor anledning till att jag ville ha med kvinnliga informanter i 

studien för att se hur bilden av kvinnan uppfattades av dem och om det skapade några 

problem inom cyberpunkgenren. Tyvärr var det väldigt svårt att hitta kvinnor som var 

tillräckligt erfarna inom genren och då den enda kvinliga informant som var med inte 

diskuterade ämnet blev det ingen vidareutvecklad och intressant diskussion kring ämnet. 

Varje informant skulle vara anonym i studien och informerades om detta innan intervjun 

påbörjades och när samtalen spelades in nämndes inte informanternas namn under 

intervjun. Möjligheten fanns att intervjua två av informanterna i den fysiska verkligheten, 

detta fick dock bortses. Jag fann att informanternas svar skulle vara mer valida om alla hade 

intervjuats på samma villkor än om en del hade skett via internet och en del i den fysiska 

verkligheten. 

7.3 Framtida arbete 

Miljön och arbetet mottogs positivt av informanterna och jag kom fram till slutsatsen att det 

går att designa cyberpunkverk i dagbelysning, bland annat i datorspel. Om jag hade jobbat 

vidare på projektet skulle jag dock försökt hitta fler informanter för studien då det hade varit 

intressant att ha en informantgrupp med ett jämnt antal manliga och kvinnliga informanter. 

Det hade också varit intressant att ha en informantgrupp bestående av olika nationaliteter 

och se om det på hade påverkat resultatet. Jag hade även försökt skapa och implementera 

karaktärer i miljön och se hur det påverkade genren i dagsbelysning utifrån kritiken som 

uppkom under intervjuerna. Förmodligen hade detta även  inneburit en studie för hur 

stereotypiska cyberpunkkaraktärer ser ut. 
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Till sist kände jag att miljön höll en bra estetisk standard och återgav en önskad 

detaljrikedom. Det fanns visserligen smådetaljer som hade kunnat förbättras såsom 

texturernas innehåll och mer objekt i miljön, då datorgrafik enligt mig är ett sådant ämne 

där oavsett hur bra resultatet blir kan det alltid förbättras. 
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Appendix A -  Bilder på cyberpunkmiljön i dags- och 
nattbelysning. 

 

 

Bilderna 1 och 6. 
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