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Abstract

Detta arbete undersöker frågan om hur man kan gå tillväga för att skapa en känsla av liv  i en 

postapokalyptisk spelvärld med hjälp av färger, former och animationer i en egen spelproduktion. 

Arbetet tar upp flera teorier kring spelutveckling, post-apokalyptisk fiktion och färglära. Arbetet tar 

också upp verktyg som användes i produktionen av det spel som skapades och hur arbetet fortskred. 

Diskussionen som följer tar upp hur metoderna som användes påverkade resultatet och vad 

resultatet blev, samt hur man gick tillväga för att tolka det. Slutsatsen som dras i diskussionen visar 

att det är möjligt att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld i en egen produktion och 

hur man kan förbättra de metoder som använts i en eventuell uppföljning av detta arbete. Nyckelord 

för detta arbete är; färgteori, post-apokalyps, spelproduktion och spelutveckling. 

Abstract

This essay investigates the question of how you can approach a game production with the intent of 

creating a feeling of life in a post-apocalyptic game world with colors, shapes and animations. This 

essay includes several theories about game development, post-apocalyptic fiction and color theory. 

The essay also includes descriptions of the development tools used in the game production and how 

the work progressed. The discussion that follows explores how the methods used affected the results 

and what the result was, as well as how the results were interpreted. The conclusion offered in the 

discussion shows that it is possible to create a feeling of life in a post-apocalyptic game world in a 

game production and how these methods can be improved in an eventual follow-up of this essay. 

Key words for this essay are; color theory, post-apocalypse, game production and game 

development.
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1. Inledning

Detta arbete är en undersökning i vilka tekniker man kan använda och hur man kan gå tillväga för 

att skapa en känsla av liv i en post-apokalyptisk spelvärld. Detta arbete kommer att utforska en 

mängd olika teorier inom ämnet spelutveckling och hur de kan implementeras i en mindre 

spelproduktion. Problemet som utforskas är just hur man kan gå tillväga för att skapa en känsla av 

liv i en spelvärld med hjälp av grafik. Vi kommer bland annat att utforska uttryck som liv, post-

apokalyps, färger, former och rörelser. 
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2. Problemområde
Denna del kommer att gå igenom varför vi valde att arbeta med vår frågeställning och vilka teorier 
som vi grundar detta arbete på. 

2.1 Problemformulering

Hur kan man gå tillväga för att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld med hjälp av 

färger, former och animationer i en egen spelproduktion?

Valet att arbeta med ett postapokalyptiskt scenario är för att vi vill visa på att man kan frångå 

normen för postapokalyptiska spel men ändå skapa ett postapokalyptiskt scenario som förmedlar en 

känsla av liv i en spelvärld där det inte finns några människor kvar förutom spelarkaraktären. Vi 

kommer bland annat att ta upp vad normen för postapokalyptiska spel är och hur man kan resonera 

kring hur man kan utveckla ett spel som frångår den normen men som ändå är postapokalyptiskt. I 

detta arbete definierar vi liv enligt Nationalencyklopedins (2012) definition vilken lyder som följer:

Egenskap hos organismer som utmärks av bl.a. ämnes- och energiomsättning (upptagning, 

förändring och avgivande av ämnen respektive energi), förmåga till fortplantning, 

reaktioner på förhållanden i omgivningen samt evolution genom naturligt urval. 

- Nationalencyklopedin (2012)

Vi använder oss av denna definitionen inom spelvärldens ramar men som ett mer abstrakt koncept. 

Vi vill framföra att spelvärlden ska ge känslan av definitionen av liv, dock inte ner på cellnivå utan 

på ett visuellt plan som ligger inom människans förmåga att se. 
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2.2 Bakgrund

Det har gjorts många försök att skapa livfulla spelvärldar. Vissa spel har lyckats med det, andra har 

misslyckats. Det har också gjorts många försök att skapa postapokalyptiska spelvärldar som 

förmedlar en känsla av uppgivenhet men som samtidigt ska ge spelaren en känsla av, trots att 

världen har förstörts, att det finns liv i spelvärlden. Men vad är det som får spelarna att känna att det 

finns liv i spelvärld som har förstörts av en apokalyptisk katastrof? Det som många spelutvecklare 

har gjort är att tolka apokalypsen som en händelse som får så extrema konsekvenser att den har tagit 

död på nästintill all flora och fauna men att mänskligheten har klarat sig undan större delen av 

katastrofen. Normen är att naturen har tagit mycket större skada av apokalypsen än vad 

mänskligheten har och detta är något som vi vill frångå.

Det finns en mängd variationer på postapokalyptiska världar och de brukar ofta vara väldigt lika 

varandra, i alla fall om ser på hur spelvärlden är uppbyggd. Det brukar vara mycket gråbruna toner 

vilket är menat att ge spelaren en känsla av död och uppgivenhet. Detta måste man kompensera på 

något sätt och det som används mest frekvent är att det finns mycket människor och djur kvar i 

världen, i förhållande till den katastrof som har hänt, och som oftast på ett eller annat sätt hamnar i 

spelarens väg. Exempel på ett flertal post-apokalyptiska spel som använder sig av detta är FalloutTM, 

StalkerTM, Fallen Earth: Welcome to the ApocalypseTM, RageTM och Gears of WarTM. Om man ser på 

detta ur ett rent logiskt perspektiv, hur kan det vara så att människorna och djuren har överlevt utan 

den växtlighet som behövs för att man ska överleva?

Detta tas oftast inte upp i spelvärlden, antagligen för att det hade tagit bort fokus från sådant som är 

viktigare i spelet och det hade fått spelaren att ifrågasätta spelvärlden. Enligt en undersökning på 

hur Tjernobyl-olyckan påverkat floran och faunan i de kringliggande områdena hävdar dock S.A. 

Geras'kin m fl (2008 Environment International 34, 880-897), trots den extrema kärnkraftsolyckan, 

att djur och växter inte påverkats lika negativt som det brukar framställas att man påverkas av 

kärnkraftsolyckor i spel.
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När man ska skapa en spelvärld finns det en del saker som man måste tänka på. Bland dessa är 

färger och former väldigt viktiga om man vill förmedla en känsla genom visuella intryck. Det är 

också viktigt att använda sig av rörelser eftersom att man utan rörelse inte visuellt kan förmedla en 

känsla av liv. Det som detta kandidatarbete kommer undersöka är hur man kan skapa en 

postapokalyptisk spelvärld som förmedlar en känsla av liv utan interaktioner med människor i 

spelvärlden.

2.3 Teori

Vår teori baseras på examensarbeten och artiklar som behandlar ämnena färger, former och 

animationer och också på artiklar som diskuterar hur den postapokalyptiska genren utvecklats och 

hur den är nu. Dessa examensarbeten och artiklar har valts ut av oss för att de av oss har ansetts 

vara relevanta för vår problemställning. Vårt mål med att läsa och förstå den forskning som vi 

funnit har varit att bredda och fördjupa våra kunskaper inom de områden som är relevanta för 

problem-ställningen. Vi kommer bland annat använda oss av publicerade teorier kring bandesign, 

hur färger påverkar oss och vad som fångar ögat i spel. Vi kommer också ta upp teorier kring var 

spelaren lägger fokus och vad spelaren lägger fokus på. Främst i denna del kommer vi att ta upp hur 

post-apokalypsen porträtterats tidigare och  vidare kommer vi att ta upp teorier kring hur färger och 

navigation kan användas för att leda spelaren genom spelet. 

2.3.1 Post-apokalyps

I en majoritet av postapokalyptiska spel porträtteras miljöerna som ödsliga och dystra och det 

tydliggörs av bland annat Emma Boyes A Survivor's Guide to the Gaming Apocalypse

 (2012) lista över 20 postapokalyptiska spel som på något sätt gjort ett avtryck i spelhistorien. Men 

vad är det som har fått spelutvecklare att gå den vägen istället för att gå åt andra hållet och skapa 

livfulla postapokalyptiska miljöer? För att svara på den frågan måste man se på hur apokalypsen har 

förändrats över historiens gång.
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Apokalyps betyder uppenbarelse enligt Nationalencyklopedin (2012) och kommer från grekiskans 

apokalypsis vars grundbetydelse är avtäckning eller avslöjande. Apokalypsen i sig har egentligen 

ingenting att göra med världens undergång och borde egentligen tolkas som just en uppenbarelse 

som Gud kommer ge mänskligheten när Han utför sitt dömande av mänskligheten vid tidens ände 

vilket man kan läsa i Nya Testamentet (2000, kap 14). Över tidens gång har apokalyps kommit att 

betyda världens undergång. 

Postapokalyptisk fiktion har funnits i ca 200 år och det som är genomgående genom den 

postapokalyptiska fiktionen fram till ca 1990 är att författarna skrivit om ämnen som varit under 

aktuella under den tiden som de skrev enligt Chanda Phelan (2009, Research Reveals That 

Apocalyptic Stories Changed Dramatically 20 Years Ago).

Enligt Phelan hände det dock något under 1990-talet och postapokalyptisk fiktion förändrades till 

att ha reflekterat samtidens åsikter och problem till att bli ett virrvarr av blandade apokalyptiska 

scenarion. Phelan resonerar kring varför det blivit så trots att den trend som hon sett genom sin 

studie just visar på att postapokalyptisk fiktion varit väldigt konsekvent och speglat samtidens 

problem. Phelan resonerar också kring att anledningen till varför det blivit så är på grund av att det 

blivit mer intressant att berätta vad som händer efter apokalypsen och att det, istället för att vara 

slutet, är början på något nytt. Phelan menar på att det har blivit mer intressant att arbeta med tabula 

rasa (som betyder ”tomt blad”) och börja om från början istället för att ta upp det som gått fel.

Den undersökning som Phelan gjort fokuserar dock på postapokalyptiska böcker och inte spel, men 

då man författar en handling till de flesta spel kan man dra paralleller mellan böcker och spel då de 

båda medierna är utformade för att berätta en historia eller beskriva ett scenario som man som 

läsare och spelare får uppleva genom att läsa respektive spela.
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2.3.1 Navigation

Kevin Lynch's (Image Of The City, 1960) teorier om hur man bygger upp en stad eller miljö är 

också intressanta för detta arbete. I studien framkommer det att människan skapar sig mentala 

kartor som inkorporerar fem olika element. Dessa element är stråk, gränser, områden, noder och 

landmärken.

Stråk är exempelvis stigar, gator och vägar som förbinder olika punkter i en miljö. Gränser är 

exempelvis murar, väggar och floder, d v s sådant som avgränsar var man kan röra sig. Områden 

definieras som delar av en stad med en enhetlig arkitektonisk struktur eller kulturell karaktär som 

exempelvis ett industriområde eller en park. Noder är vad Lynch kallar samlingsplatser eller 

korsningar som t ex en marknad, en vägkorsning d v s platser där människor möts. Landmärken 

definierar Lynch som lättigenkännliga objekt som man använder som referens för att navigera sina 

omgivningar som t ex en staty eller en byggnad som utmärker sig i ett område.

I artikeln No More Wrong Turns tar speldesignern Martin Nerurkar (2009) upp navigations-

hjälpmedel i spel. Han delar upp dessa i två kategorier, “Discrete navigational tools” och 

“Immersed navigational tools”. De diskreta navigationsverktygen är sådana som tar spelaren ut ur 

spelupplevelsen, som t ex en meny, där man kan hitta en karta eller tips på vad man ska göra som 

spelare. Den andra kategorin navigationsverktyg är sådana som inte tar spelaren ur spelupplevelsen 

utan som använder sig av navigationshjälpmedel i miljön som t ex ljussättning, färgval eller 

karaktärer som leder spelaren åt rätt håll. Dessa teorier är intressanta ur flera olika perspektiv, dels 

hur man kan använda sig av färg för att leda spelaren dels hur man kan använda sig av former för att 

framkalla intresse samt hur man kan använda sig av karaktärer som ett navigationsverktyg.
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2.3.2 Spelarens fokus

El-Nasr och Yan (Visual Attention In 3D Games. Proceedings of the 2006 ACM SIGCHI 

international conference on Advances in computer entertainment technology, 2006) hävdar att 

spelares fokus ligger på olika delar av skärmen som de spelar på beroende på vilket sorts spel det är. 

Deras undersökning visar att man i första-personspel fokuserar nästan 100 % på mittpunkten av 

skärmen. Detta säger de bero på att det är där vapnets korshår ligger och eftersom det är detta som 

visar var skotten kommer hamna är det den viktigaste punkten för spelaren. Deras undersökning 

visar också att man i tredje-personspel inte fokuserar lika mycket på skärmens mitt. Detta anser de 

vara på grund av att man i tredje-personspel oftare behöver söka av sina miljöer för att hitta 

ledtrådar som för spelet vidare. Deras undersökning visar också på att objekt som spelaren kan 

manipulera i omgivningarna är mycket svårare för spelaren att lägga märke till om de inte är tydligt 

markerade eller sticker ut från omgivningarna på ett sätt som får spelaren att dras till objektet.

2.3.3 Hur färger påverkar oss

I en studie av E. Drelie Gelasca m fl(Which Colors Best Catch Your Eyes: a Subjective Study of 

Color Saliency. 2005) görs en undersökning med testpersoner som får i uppgift att analysera ett 

antal färger. Undersökningen visade att det fanns ett antal färger som inte var särskilt intressanta i 

förhållande till de färger som var det. Mellan två och tre färger stack ut mest för försökspersonerna 

beroende på vilka färger som forskarna valt ut. Det visade sig att de röda, gröna och gula färgerna 

var mest intressanta och väckte mest intresse och känslor hos testpersonerna när de fick analysera 

färgerna. Det visade sig också att färger med jordtoner, som exempelvis brunt och grått, inte 

frammanade lika mycket intresse.

För att kunna förmedla känslor genom färg så är det viktigt att man använder sig av rätt färger 

beroende på vilka känslor som man vill frammana. Om känslor som ilska, stress eller någon 

liknande intensiv, negativ känsla ska frammanas bör man använda sig av saturerade, kallt tonade 

färger. Om man däremot vill få spelaren att känna sig lugn och bekväm så bör man använda sig av 

saturerade, varmt tonade färger hävdar Björkander och Larsson (Färg & Form, okänt årtal). 
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Björkander och Larsson hävdar vidare att det dock inte är så att alla människor reagerar på samma 

sätt när de ser en specifik färg, men deras undersökning i ämnet ger en generell bild av vilka färger 

som frammanar vilka känslor. Om man exempelvis vill frammana känslor av lugn och trygghet kan 

man använda sig av varmt tonade, mjuka gröna färgsättningar då detta generellt ses som en 

lugnande färg. Slutligen hävdar Björkander och Larsson att om man vill frammana känslor av fara 

och rädsla bör man använda sig av kallt tonade, starka röda färgsättningar.

Enligt Christian Thorsén Lindholm (Djävulsrött och änglaljus- En studie i hur färg och ljus kan 

användas för att illustrera miljöer som obehagliga eller behagliga, 2010) påverkar ljusets färger 

och riktningar hur vi tänker när vi ser det. Thorsén diskuterar också hur man kan definiera gott och 

ont ljus. Enligt Thorsén tänker man när man ser ljus stråla ned från himmelen att det är vackert, gott 

och livfullt. Thorsén hävdar vidare att när man ser ljus som strålar underifrån med exempelvis en 

brinnande effekt då tänker man på ondska eller smärta. Enligt Thorsén kan man uppnå en större 

känsloupplevelse hos spelaren om man använder sig av gott och ont ljus på ett sätt som passar för 

den situation som spelaren befinner sig i.
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3. Tillvägagångssätt
Här redogörs för vilka verktyg och metoder som använts under detta arbetes gång. Eftersom att 

detta arbete är grundat på teorier som implementerats på ett praktiskt sätt kommer detta kapitel 

främst att gå igenom varför och hur verktygen som använts valdes. Detta kapitel kommer också att 

förklara hur och varför de metoder som använts valdes. 

3.1 Verktyg

Här kommer alla de verktyg som använts i detta arbete att tas upp och förklaras kortfattat. 

3.1.1 Adobe Photoshop CS 5

Adobe Photoshop (2011) är ett fotoredigeringsprogram som används av flera digitala artister runt 

hela världen. Adobe Photoshop kan man använda för fotoredigering eller för att måla i. I detta fallet 

har det använts för texturering och konceptmålning. Konceptmålning inom spel är ett sätt för 

grafiska artister att skapa visuella koncept som sedan kan implementeras som 3D-modeller i spelet.  

Konceptmålningarna som skapats i Photoshop har legat till grund för alla 3D-modeller som har 

skapats för detta arbete. Texturering kallas det när man skapar en UV-map för en 3D-modell som 

det sedan målas på. Texturering gör man för att kunna skapa detaljer på 3D-modeller som inte hade 

kommit fram på samma sätt om man bara färgat 3D-modellen i en enhetlig färg. För detta arbete har 

Adobe Photoshop CS5 från 2011 använts.

3.1.2 Autodesk Maya 2011-12

Autodesk Maya (2011-12) är ett program som man kan skapa 3D-modeller i. Det har en bred 

funktionalitet då det inte endast kan användas för att skapa 3D-modeller, man kan också använda 

det för  riggning och animation. Det brukar oftast användas för att skapa 3D-modeller med lågt 

polygon-antal som man sedan skickar vidare till ett program som klarar av att hantera 3D-modeller 

med mycket högt polygon-antal. För detta arbete har Autodesk Maya från 2011 och 2012 använts, 

detta på grund av personliga preferenser. De 3D-modeller som skapats i Autodesk Maya har 

baserats på de konceptbilder som skapades i Adobe Photoshop. Autodesk Maya har använts för att 

skapa 3D-modeller med lågt polygon-antal med en topologi som fungerar för deformationer. 3D-

modellerna har sedan skickats till Autodesk Mudbox som kan hantera 3D-modeller med höga 

polygon-antal. 
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3.1.3 Autodesk Mudbox 2012

Autodesk Mudbox (2012) är ett program som kan hantera flera miljoner polygoner i samma scen. 

Det är uppbyggt på ett sådant sätt att man kan importera 3D-modeller till programmet som man 

därefter kan öka polygon-antalet på för att kunna skulptera ut en mer detaljerad 3D-modell. Då spel 

inte kan hantera 3D-modeller med flera miljoner polygoner skapar man från dessa 3D-modeller, 

som skulpterats i Autodesk Mudbox, vad som kallas för en ”normal map” (se 3.1.4).  

3.1.4 xNormal 3.17

Xnormal (2012) är ett program som används för att skapa vad som kallas för ”normal maps”. Man 

skapar dessa normal maps genom att importera två 3D-modeller, en med ett högt polygon-antal och 

en med ett lägre polygon-antal. Vad som är viktigt här är att båda 3D-modeller har ungefär samma 

topologi då det är så att programmet skickar ljus från 3D-modellen med högst polygon-antal till 3D-

modellen med lägst polygon-antal för att få ut en normal map. En normal map är ett sätt att skapa en 

illusion av djup med hjälp av ljus. När ljus träffar en 3D-modell med en normal map ser det ut som 

att det finns detaljer på modellen som inte hade varit synliga utan en normal map, förutsatt att den 

normal map man använder kommer från en 3D-modell med ett högre polygon-antal än den modell 

man applicerar sin normal map på. Man skapar alltså en 3D-modell med ett högt polygon-antal för 

att sedan skapa en normal map som man applicerar på en 3D-modell med ett lägre polygon-antal. 

Man använder sig av en normal map för att få 3D-modellen med lägre polygon-antal att likna 3D-

modellen med högt polygon-antal. 

3.1.5 Blender 2.6

Blender (2012) är ett open source 3D-utvecklingsprogram. Det har ungefär samma funktionalitet 

som  Autodesk Maya men med ett annat gränssnitt som är lättare att skräddarsy för ens arbete än 

vad Autodesk Maya's gränssnitt är. Även fast Blender har ungefär samma funktionalitet som 

Autodesk Maya och är open source har det endast använts för riggning, skinning och animationer i 

detta arbete. Riggning är vad den teknik kallas som gör att man kan skapa s k ben i en 3D-modell 

som gör att man sedan kan animera 3D-modellen lättare än vad det är att animera  genom att flytta 

på polygonerna för hand. Skinning är nästa steg i riggningsprocessen vilket man gör när man har 

den mängd ben som man vill ska styra 3D-modellen. Skinning är att skapa ”vikter” på 3D-modellen 

som benen i riggen påverkar, vilket i sin tur gör att man kan styra 3D-modellen. När gjort 

riggningen och skinningen är gjord går man sedan vidare till att animera 3D-modellen som man gör 

genom att flytta och rotera de ben som finns i riggen som i sin tur gör att 3D-modellen rör på sig. 
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3.1.6 Unity 3D 3.5

Unity 3D (2012) är en smidig och användarvänlig spelmotor som man kan använda för att skapa 

spel i både 2D och 3D. Man kan använda sig av 3D-modeller, texturer och animationer som görs i 

externa program. Man implementerar därefter de färdiga 3D-modellerna med texturer för att skapa 

spelbara miljöer och/eller karaktärer. Unity 3D stödjer även Javascript och C# som man kan 

använda för att skapa scripts som möjliggör ett mer komplext spel. De program som har använts för 

att implementera 3D-modeller, texturer och animationer i Unity 3D har tagits upp i tidigare stycken.  

3.2 Metoder

Denna del kommer ta upp och förklara de olika metoderna som använts under detta arbete och hur 

de implementerats. 

3.2.1 Arbetsmetod

Den arbetsmetod som använts i detta arbete har inte varit en specifik arbetsmetod utan en 

kombination av främst två arbetsmetoder. Dessa arbetsmetoder är Scrum och Iterativ process. Sättet 

som dessa två arbetsmetoder har integrerats på var inte planerad från början utan växte fram utifrån 

ett sätt som passade arbetsprocessen. Tidigt i arbetet bestämdes det att Scrum passade ypperligt för 

vår arbetsprocess om det inte hade varit för alla de delmål för var dag som Scrum-metoden 

använder sig av. Eftersom detta arbete skulle komma att bli en väldigt kreativ process bestämdes att 

den iterativa processens frihet i kombination med övergripande delmål för var vecka passade för 

detta arbete. När arbetsmetoden var utformad ställdes alla mål upp jämte varandra och bröts sedan 

ner i mindre, mer hanterbara delmål. Därefter rangordnades delmålen efter var i arbetsprocessen de 

behövde nås, hur viktiga de var för det färdiga arbetet och hur mycket tid som skulle krävas för att 

nå dem. Därefter delades dessa delmål ut veckovis över de veckor som arbetet skulle göras på och 

ordnades efter var någonstans behövde vara i den pipeline som skulle följas. 
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3.2.2 Kvalitativ intervjumetod

För de undersökningar som utfördes användes en typ av kvalitativ intervjumetod. Enligt Eriksson 

Elina (2011, Kvalitativ Metod) är den kvalitativa intervjumetoden ett sätt att intervjua personer för 

att få mer öppna svar på de frågor som ställs. Denna metoden användes på grund av att man enligt 

den kvalitativa intervjumetoden ställer öppna frågor som informanten sedan får svara utförligt på i 

motsats till frågor med specifika svarsalternativ. På grund av tidsbegränsningar och tillgång på 

informanter valdes denna metoden framför en kvantitativ intervjumetod. Den kvalitativa intervju-

metoden innebär att man får mer utförliga svar och en förklaring till hur informanten kom fram till 

svaret. Den kvalitativa intervjumetoden är uppbyggd i tre steg. Först och främst ska man observera 

informanterna för att skapa sig en bild av dem. Därefter utför man intervjuer med varje deltagare 

och slutligen tolkar man resultaten.

Enligt Eriksson (2011) bör man utföra ett test av de frågor som man planerat att använda sig av. 

Frågor utformades enligt Erikssons (2011) riktlinjer och dessa testades sedan mot en mindre grupp 

informanter. Av den respons som undersökningen fick från deltagarna formulerades sedan frågorna 

om inför nästa undersökning. Detta innebar att bredda frågorna för att deltagarna skulle känna sig 

mer motiverade att utveckla sina svar och förklara hur de hade tänkt och varför.  Den andra och 

sista undersökningen var ett speltest och frågorna anpassades efter det. Istället för att använda sig av 

individuella intervjuer med alla deltagare skapades en enkät med bas i den kvalitativa 

intervjumetoden. Anledningen till detta var högt deltagande och tidsbrist. 
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3.2.4 Utförande

Spelidén tog form tidigt under arbetets gång. Då tanken var att skapa en postapokalyptisk värld med 

en känsla av liv bestämde vi tidigt ett tema. Det temat ville vi att det skulle frångå den norm på 

postapokalyptiska spel som vi har beskrivit tidigare i detta arbete. Temat blev därför bestämt till att 

vara en spelvärld där växtligheten har tagit över världen. Samtidigt som detta tema frångår normen 

så resonerade vi att växtligheten ändå skulle bidra med att ge intrycket av att det fortfarande fanns 

liv i spelvärlden. Vi bestämde också att spelet skulle spelas från en första-personsvy då vi ansåg att 

detta höjer spelarens fördjupande i spelvärlden. När idén väl var utformad började det praktiska 

arbetet. Då bilden över allt material som skulle produceras inte var helt klar i början av arbetet 

planerades först att göra en liten, småskalig undersökning på en liten grupp studenter på BTH 

Karlshamn. Det som skulle undersökas var vad ett antal olika fotografier och bilder skapade för 

känslor och tankar. I detta stadiet av arbetet arbetade vi parallellt med att utforma tio olika 

konceptbilder på olika miljöer och motiv där färg, ljussättning och komposition varierades, samt att 

skriva den grundläggande planeringen för resten av arbetet. Konceptbilderna låg till grund för resten 

av arbetet och de gav en tydligare bild av vad målet var rent visuellt. Därefter utformades och 

utfördes en undersökning på de olika miljökoncept som arbetats fram. 

Vi fortsatte att arbeta fram konceptbilder även efter undersökningen, samtidigt som mer utförlig 

research gjordes i hur kompatibilitet och implementation mellan de olika programmen skulle 

fungera. Då konceptbilderna var färdiga fortsattes arbetet i nästa steg; 3D-modellering. 

3D-modellerna baserades på de framarbetade konceptbilderna. När 3D-modellerna som skulle 

riggas och animeras var färdiga delades arbetet upp mellan fortsatt 3D-modellering och texturering 

och riggning eftersom att detta maximerade arbetsflödet. Då riggningen var färdig fortsatte arbetet 

med skinning av de riggade 3D-modellerna. Därefter följde animering av de riggade 3D-modellerna 

och detta steg avslutades med implementering i Unity 3D. Arbetet med texturering fortgick under 

riggning-, skinning- och animationsfasen på grund av hur arbetet var uppdelat. Nedan följer ett 

urval av de konceptbilder som användes i undersökningen.
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Bild 1.

Bild 2.
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Bild 3.

Bild 4.
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Undersökningen utformades enligt den kvalitativa metoden med en del ändringar på grund av hur 

arbetsprocessen såg ut. Den första undersökningen utformades som en enkät med kvalitativa frågor, 

men på grund av bristande deltagande valdes att utföra intervjuer med informanterna då tiden tillät 

detta. I denna undersökningen fick deltagarna titta på och analysera ett flertal bilder. Av dessa bilder 

var hälften konceptbilder och hälften var fotografier som hade liknande motiv som konceptbilderna. 

Detta var för att undersöka om det fanns några skillnader och/eller likheter mellan reaktionerna på 

konceptbilderna och fotografierna. På grund av tidsbegränsningar ställdes frågorna i grupp och det 

klargjordes att varje deltagare hade rätt att uttrycka sin åsikt oberoende av varandra. Av de svar som 

deltagarna gav sållades den relevanta informationen ut och skrevs sedan ner. Denna grupp 

informanter fungerade också som en testgrupp för hur frågorna utformats och ändringar gjordes 

utefter den respons som kom fram under intervjuerna. Undersökningen utfördes på fyra timmar med 

studenter från Digitala Spel. Undersökningen visade på att vissa koncept var mer intressanta för 

både vårt arbete och för den grupp som deltog i undersökningen. Vi baserade omgivningar, 

färgsättning och ljussättning på resultatet av undersökningen. Miljön för spelet bestämdes till en 

övergiven tågstation för att detta var den bild som vi fått mest positiv respons på. 

När miljöer och tema bestämts började arbetet med att producera spelet. Vi använde oss av 

spelmotorn Unity 3D som beskrivs i Verktyg. Unity 3D är den spelmotor som vi har mest kunskaper 

om och valet av Unity 3D kom naturligt på grund av detta. Utvecklingen i Unity 3D började med 

tomma ytor som vi sedan fyllde med 3D-modeller som skapats i de externa program som tagits upp 

under Verktyg. Placeringen av dessa 3D-modeller baserades på en bandesign som vi utformat efter 

undersökningens sammanställning och responsen på denna. 3D-modellerna baserades på de 

konceptbilder som hade ritats tidigare. Då vi arbetat iterativt veckovis implementerades 3D-

modeller allteftersom de blev färdigställda. Att arbeta iterativt i en spelproduktion fick oväntade 

positiva resultat då alla 3D-modeller testades i spelvärlden separat. Spelvärlden växte därför fram 

istället för att kännas konstruerad. Efter 2 månaders arbete bestämdes det att spelet var tillräckligt 

färdigt för att testas av en ny grupp studenter. 
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Vi avgränsade den del av spelet som var färdigställd och utformade ett antal frågor som vi ville ha 

svar på. Därefter tog vi kontakt med två grupper av studenter. Dessa grupper bestod av studenter 

från Digital Spel och Digital Ljudproduktion på Blekinge Tekniska Högskola. Anledningen till 

varför vi valde studenter från Digitala Spel var för att vi ansåg att dessa studenter, med vana av spel, 

skulle ha lättare att hitta problem med spelet än personer utan vana av spel. Studenterna från Digital 

Ljudproduktion valdes på grund av ett samarbete i denna produktionen med en student från Digital 

Ljudproduktion. Dessa studenter fick 30 minuter på sig att testa spelet och därefter svara på våra 

frågor. Undersökningen utfördes över två dagar med studenter från Digitala Spel den första dagen 

och med studenter från både Digitala Spel och Digital Ljudproduktion den andra dagen. 

På grund av högre deltagande valdes att utforma en kvalitativ enkät istället för att intervjua varje 

deltagare. Frågorna var utformade på ett sätt som skulle få deltagarna att svara så utförligt som 

möjligt enligt Erikssons (2011) riktlinjer och fick göras på plats med minimal eller ingen kontakt 

med övriga deltagare, också enligt Erikssons (2011) riktlinjer. Frågorna utforskade bland annat vad 

deltagarna upplevde för känslor när de spelade spelet, vad spelet verkade förmedla och hur 

spelvärlden framställdes. Då detta var det sista testet som gjordes baserar vi våra resultat och vår 

diskussion på den respons vi fick från denna andra undersökning. Frågor och svar på denna 

undersökning finns i bilaga 2 och bilaga 3. 
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4. Resultat
Denna del kommer behandla de resultat som kom fram genom de undersökningar som utfördes 

under detta arbetes gång. 

4.1 Utformningen av undersökningarna

Undersökningarna utformades med en bas i Erikssons (2011) utvärdering av den kvalitativa 

metoden. Enligt Eriksson (2011) bör den kvalitativa metoden appliceras både som observationer av 

och intervjuer med deltagarna men då det inte fanns tid att observera deltagarna på det sätt som 

Eriksson (2011) beskriver genomfördes endast intervjuer i den första undersökningen och endast en 

enkätundersökning i den andra undersökningen. 

4.2 Den första undersökningen

I den första undersökningen undersöktes hur deltagarna reagerade på 10 olika bilder och fotografier. 

Av dessa var 6 konceptbilder och 4 var fotografier med liknande motiv som konceptbilderna. Dessa 

konceptbilder var i sin tur baserade på de färg- och ljusteorier som tagits upp i Teori. Anledningen 

till varför undersökningen använde sig av både fotografier och konceptbilder var att kunna jämföra 

motiv, färgsättning och ljussättning och deltagarnas reaktioner. Detta gjorde det lättare att avgöra 

vilket/vilka koncept som skulle användas i produktionen. 

Undersökningen visade att deltagarna tyckte att de mest intressanta bilderna var konceptbilderna. 

De tyckte att de flesta av fotografierna inte hade särskilt intressanta motiv, trots att fotografierna 

valdes just för att de hade liknande motiv som konceptbilderna. Det visade sig också att de bilderna 

som deltagarna tyckte gav störst känsla av liv var de konceptbilder som porträtterade grönskande 

miljöer utan människor. 
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Enligt intervjuerna var det två av bilderna som deltagarna tyckte var tillräckligt intressanta att 

utforska i ett spelsammanhang. Dessa bilder var bild 18, som föreställer en grönskande dal med en 

bergskedja i bakgrunden, och bild 15, som föreställer en övergiven och övervuxen tågstation. 

Deltagarna motiverade valet av bild 18 med att säga att den var intressant på grund av den 

äventyrskänsla som de fick när de studerade bilden. De tyckte att man fick en trygghetskänsla på 

grund av färgval och motiv. Bild 15 var intressant, enligt deltagarna, på grund av de kontraster som 

bilden har och för att de ansåg att den kändes ”magisk”. Värt att nämna är också bild 8 som 

deltagarna tyckte hade gjort sig bra i kombination med bild 15 då de har ungefär samma 

färgsättning och ljussättning. De frågor som ställdes finns i bilaga 1, inkluderat i denna bilaga är 

också svaren på frågorna. 

4.3 Den andra undersökningen

Undersökningen visade att en majoritet av deltagarna tyckte att de mest framstående objekten i 

spelvärlden var miljöerna och ljussättningen. Anledningarna som gavs till varför deltagarna tyckte 

att dessa objekt var mest framstående var exempelvis för att de kände att miljöerna reagerade på vad 

deltagarna gjorde och för att de tyckte om färgsättningen. En deltagare angav sättet som man 

påverkas av ljuset som en anledning till varför detta var så framstående medan en annan deltagare 

angav animationerna på vissa växter som en anledning till varför miljöerna var mest framstående. 

En majoritet av deltagarna från den andra dagen av speltestet tyckte att de självlysande svamparna 

var mest framstående på grund av svamparnas animationer och att svamparna lös när spelaren 

närmade sig dem.

Det visade sig att miljöerna och ljussättningen också var det som framkallade starkast positiva 

känslor hos deltagarna. Tyvärr var många av deltagarna oklara med sina svar och många angav 

ingen anledning till varför de kände starkast positiva känslor av miljöerna och ljussättningen. De 

som utvecklade sina svar angav bland annat att de tyckte att ljuset gav en känsla av liv och skapade 

en fridfull stämning. 
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Deltagarna från den första dagens speltest hade delade åsikter kring vad som gav störst känsla av 

liv. Det finns inget sätt att bilda en generell bild av vad deltagarna tyckte gav störst känsla av liv då 

de flesta deltagares åsikter går isär, men två av deltagarna från den första dagens speltest anger 

växtligheten som det som gav störst känsla av liv. Vidare svarade en majoritet av deltagarna från 

den andra dagens speltest att det som de kände gav störst känsla av liv var de självlysande 

svamparna och en del av växtligheten. Exempel på motiveringar till dessa svaren handlar om att 

deltagarna tyckte att animationer och färgsättning av miljöerna och växterna ger en känsla av liv i 

spelvärlden, eller att de gör att spelvärlden känns levande. 

På frågan om deltagarna tycker att världen framställs som livfull och levande svarade 60 % ja. Flera 

av deltagarna nämner att livsformerna i spelvärlden,  d v s växter och djur, bidrar till känslan av liv 

men att bristen på mänskliga efterlämningar förtar denna känslan till viss del. Av de deltagare som 

svarade nej var den mest använda förklaringen till varför de tyckte så att världen kändes alldeles för 

öde och övergiven för att kunna upplevas som livfull och levande. 
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5. Diskussion & slutsats

I denna del kommer det presenteras en diskussion över resultaten och arbetsprocessen. Denna del 

kommer också att utvärdera arbetsprocessen och hur de metoder som använts lett till resultatet och 

varför. Frågeställningen kommer att återkopplas i den slutsats som dras av arbetet. I denna del 

kommer det också finnas med en möjlig fortsättning på detta arbete. 

5.1 Arbetsprocessen

Tidigare i detta arbete har de metoder som använts tagits upp och detta kapitel kommer gå in på hur 

dessa metoder fungerade i praktiken och vilka förbättringar som hade kunnat göras. Detta kapitel 

kommer också att spekulera i om det finns ett bättre sätt att arbeta på när det gäller en småskalig 

spelproduktion. 

Som det nämnts tidigare användes en kombination av Scrum och Iterativ process för detta arbete. 

Anledningen till varför dessa metoder valdes var för att dessa metoder i kombination med varandra 

skulle kunna ge både kreativ frihet och struktur på arbetet. När  vi analyserar arbetet kommer vi 

fram till två slutsatser kring dessa teorier. Först och främst hade man större kreativ frihet än i en mer 

strukturerad arbetsprocess på grund av den iterativa processens fria arbetsmetod. Det fanns inga 

fasta dagsmål och man kunde därför växla mellan vad som var viktigast att göra för stunden. 

Arbetet blev mer flexibelt och mer öppet för ändringar om problem skulle uppstå. För det andra gav 

användandet av Scrum ett mer strukturerat arbete än om man bara använt sig av den iterativa 

processen. Däremot gav Scrum i kombination med den iterativa processen inte tillräckligt mycket 

struktur för att man ska dra slutsatsen att detta är den optimala metoden att arbeta efter. På grund av 

arbetets omfång hade det antagligen varit mer effektivt att arbeta efter vattenfallsmetoden eller 

Scrum fullt ut. Man skulle antagligen fått ut ett mer effektivt och kreativt arbete, om man använt 

Scrum som det är tänkt av skaparna av denna metod. Detta innebär att man sätter upp veckomål och 

dagsmål som sedan delas in i hur lång tid varje uppgift kommer ta att slutföra. En mer utförlig 

planering hade definitivt gjort detta arbete mer effektivt och det hade varit lättare att överse arbetet. 

Bortsett från att arbetsmetoderna som använts inte varit de mest effektiva har arbetet ändå 

fortskridit i bra takt och de problem som uppstått har, för det mesta, kunnat lösas. De problem som 

haft med produktionen att göra som inte kunnat lösas har inte varit viktiga för detta arbetes 

slutförande och kan därför bortses från. 
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Angående de undersökningar som gjorts finns det en del som kunde gjorts annorlunda. Det var som 

tidigare nämnts, en kvalitativ intervjumetod som användes när undersökningarna utfördes. Detta var 

ett val som både förenklade och försvårade arbetet. Anledningen till varför det förenklade arbetet är 

för att den kvalitativa metoden ska ge en mer utförlig bild av de frågor som ställs i förhållande till 

en kvantitativ metod vilket i sin tur innebar att man kunde använda sig av ett mindre antal 

informanter. Varför det försvårade arbetet är på grund av att svaren just blir mer utförliga och dessa 

kan vara svårare att tolka än korta flervalssvar. Det tog alltså längre tid att gå igenom svaren som 

informanterna gav, men deras svar gav mer då det blir lättare att förstå varför informanterna tycker 

som de gör. Valet att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod förenklade därför arbetet. 

Den arbetsmetod som användes bidrog dock till att försvåra undersökningarna eftersom planeringen 

inte var så specifik kring när allting skulle vara färdigställt. Detta gjorde det svårt att planera in när 

undersökningarna skulle utföras och på grund av detta utfördes bara två undersökningar. 

Utformningen av frågorna för dessa undersökningar gjordes på ett sådant sätt att informanterna 

skulle kunna ge så utförliga svar som möjligt. Det har tagits upp i tidigare kapitel att det utfördes 

intervjuer av deltagarna i den första undersökningen och att det användes en enkät för den andra 

undersökningen. Den första undersökningen var dels ett test av de frågor som utformats och dels för 

att undersöka vilka miljöer som deltagarna tyckte var mest intressanta. Detta gav dels en insikt i hur 

man kunde förbättra undersökningsmetoden och dels hur arbetet skulle se ut. Intervjuerna gjordes i 

grupp med alla deltagare vilket frångår den teori som användes och i efterhand kan man se att det 

faktiskt hade funnits tid att intervjua varje deltagare för sig. Detta återspeglas i resultaten, då 

informanterna inte skrev sina egna svar. Intervjuerna var uppbyggda så att informanterna fick se ett 

antal bilder och fotografier och sedan svara på frågor om varje bild. Därefter skrevs dessa svar 

kortfattat ner, enligt de generella åsikter som informanterna hade. Detta gav i sin tur mer generella 

svar som dock inte gick in särskilt utförligt på varför informanterna tyckte så. Eftersom den första 

undersökningen var ett test av den kvalitativa metoden kan man bortse från de kortfattade svaren, 

men den generella bilden av vad informanterna tyckte var mest intressant kvarstår. Arbetet 

anpassades utefter vad undersökningen gav och frågorna formulerades också om för att man i nästa 

undersökning skulle få mer utförliga svar. 
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I den andra undersökningen användes en kvalitativ enkätundersökning med frågor utformade på ett 

sätt som skulle motivera deltagarna att ge mer utförliga svar. Valet att använda en kvalitativ 

enkätundersökning kom av att det blev ett högre deltagande i den andra undersökningen och det 

fanns inte tid att utföra individuella intervjuer med varje deltagare. Deltagarna fick testa den 

aktuella versionen av spelet under översikt, detta för att minimera att deltagarna skulle påverka 

varandras åsikter. Deltagarna hade ingen tidspress då detta hade kunnat påverka resultaten och fick 

avsluta speltestet när de kände sig färdiga med upplevelsen. Detta var ett medvetet val då deltagarna 

hade kunnat bli stressade om de hade varit tvungna att förhålla sig till en tidsbegränsning. 

Användandet av en enkätundersökning gjorde dock att man fick fram mindre personliga svar, men 

deltagarna gav däremot ärliga svar kring vad de tyckte. Som enkätundersökning fungerade den 

kvalitativa metoden enligt förväntningarna och man kunde få ut tillräckligt mycket information för 

att bilda sig en uppfattning om den generella åsikten kring svaren som gavs. 

5.2 Tolkningen av resultaten

Resultaten från den första undersökningen visade att de konceptbilder som avbildade grönskande 

miljöer var det som majoriteten av informanterna reagerade mest positivt till att utforska i en 

spelvärld. Med grönskande miljöer menas miljöer som innehåller en stor del växtlighet. 

Undersökningen visade också, som en biprodukt av frågorna kring bilderna, att de bilder som 

informanterna tyckte var mest intressanta var konceptbilderna. Den generella åsikten, som tyvärr 

inte återspeglas i undersökningen eftersom den inte var relevant för svaren på frågorna, var att 

fotografierna som användes inte var lika intressanta som konceptbilderna på grund av hur motiven 

avbildades. Majoriteten av informanterna tyckte att fotografierna kändes mer som 

”semesterfotografier” som bara avbildade en plats istället för en känsla. 

Detta påverkar självklart resultaten för fotografierna, men inte informanternas åsikter kring 

konceptbilderna, vilket är det relevanta för undersökningen. Fotografierna användes i kontrast till 

konceptbilderna för att jämföra verkligheten med den bild av verkligheten som det färdiga spelet 

skulle förmedla. Slutsatsen som man kan dra av resultaten från denna undersökningen är att 

informanterna var mer angelägna om att utforska en värld som romantiserar verkligheten än att 

utforska verkligheten. Man kan säga att i motsats till uttrycket ”verkligheten överträffar dikten” så 

överträffar dikten verkligheten, enligt informanterna i den första undersökningen.
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Då det viktiga för detta arbete var att undersöka hur man kan skapa en känsla av liv med hjälp av 

färger, former och animationer fokuserade frågorna på det visuella i spelet och räknar därför inte 

med exempelvis hur ljud och musik bidrog till känslan av liv. Det finns många slutsatser man kan 

dra av resultaten, men den viktigaste för detta arbete är hur deltagarna svarade på frågan om 

deltagarna tyckte att spelvärlden kändes livfull. Resultaten av denna undersökning visade att 60 % 

av deltagarna tyckte att spelvärlden kändes livfull och/eller levande. Intressant är att det objekt som 

deltagarna tyckte gav störst känsla av inkorporerade alla de tre delar som detta arbete lagt fokus på, 

d v s färger, former och animationer. Detta objekt var de självlysande svamparna som pulserade när 

spelarna kom i närheten av dem. Detta tyckte många av deltagarna var fascinerade och de drogs 

därför till svamparna. Detta återknyter till Martin Nerurkars teorier om navigation i spel, att spelare 

dras till objekt som sticker ut. Vidare visar detta på att de färger som användes för att texturera 

svamparna och det ljus som de avger inte förskräckte deltagarna utan istället fick dem att dras till 

det. Detta är viktigt när man skapar spel som har en specifik väg att följa, man kan använda sig av 

ljussättning för att leda spelaren. Valet av färger påverkade uppenbarligen den känsla som 

deltagarna fick och resultaten visar att de flesta deltagare fick en känsla av lugn. Detta visar på att 

de resultat som kom fram av undersökningen motsvarar de förväntningar som fanns på resultatet, att 

gröna toner skapar en känsla av lugn. 
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5.3 Slutsats

Frågan som detta arbete har undersökt var hur man kan gå tillväga för att skapa en känsla av liv 

med hjälp av färger former och animationer i en post-apokalyptisk spelvärld. De teorier som vi 

använde oss av visade sig stämma till stor del om man ser på hur resultaten av de båda 

undersökningarna blev. Många spelare upplevde känslor av lugn på grund av den gröna 

färgsättningen vilket direkt kan återkopplas till Martin Nerurkars teorier kring navigation samtidigt 

som man kan koppla det till Björkander och Larssons teorier kring hur färger påverkar vår 

sinnesstämning. Eftersom majoriteten av deltagarna i speltestet svarade att de tyckte att spelvärlden 

var livfull och/eller levande kan vi dra slutsatsen att detta arbete har hittat en metod för hur man gå 

tillväga för att skapa en känsla av liv i en spelvärld. Denna metod är måhända inte den mest 

effektiva eller mest givande, men med större grupper informanter och mer strukturerade 

intervjumetoder invävda i ett liknande arbete hade man kunnat få fram en större majoritet personer 

som anser, i ett liknande arbete, att spelvärlden förmedlar en känsla av liv. Detta arbete visar på att 

man i en liten grupp faktiskt kan, med hjälp av teorier grundade i den forskning som vi använt, 

skapa en känsla av liv med hjälp av färger, former och animationer i en post-apokalyptisk spelvärld 

i en egen spelproduktion. 
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6. Ordlista
Denna ordlista förklarar vad som menas med de tekniska termer som används i detta arbete. 

Ordlistan är ordnad i alfabetisk ordning där termen står till vänster och förklaras till höger om 

skiljetecknet. 

2D - Står för 2-dimensionell. Beskriver en platt yta utan volym. 

3D - Står för 3-dimensionell. Beskriver ett objekt med både volym och yta. 

3D-modell - En 3-dimensionell representation av ett objekt uppbyggt av ytor som kallas 

polygoner.

Animation - En serie stillbilder som spelas upp framför en åskådare i snabb succession 

för att skapa en illusion av rörelse. I 3D-animation skapar man oftast ett 

fåtal poser för en karaktär eller ett objekt och låter 3D-programmet fylla i 

rörelserna mellan dessa poser. Detta kallas key-framing. Vanligast inom 

spel är att använda sig av 24 bilder per sekund.

Bandesign - Skapandet av en tre-dimensionell värld där skaparen placerar ut objekt.

Ben - En del av en rigg som sedan skinnas (se skinning) till vissa polygoner på en 

3D-modell som benet sedan styr.

C# - C# (uttalas see-sharp) är ett programmeringsspråk som används i Unity för 

att programmera mer komplexa spel. 

Deformation - Ett sätt att beskriva vad som händer när ett ben i en rigg som är skinnad till 

en 3D-modell flyttas och påverkar de polygoner som benet styr.

Första-

personspel - Spelaren upplever världen genom spelarkaraktären ögon.

Iterativ process - En arbetsmodell som är uppbyggd som en cykel som börjar med en 

övergripande planering och avslutas med distribution. Mellan dessa två steg  

finns arbetscykeln som ser ut som följer:

Planering » Krav» Analys & design » Implementation » Test » Utvärdering

Därefter fortsätter cykeln med planering börjas på nytt. Efter den sista 

implementationen som görs går man över till distributionsfasen.
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Javascript - Javascript är ett programmeringsspråk som man kan använda sig av i Unity 

för att skapa mer komplexa spel.

Korshår - Är siktet på mitten av skärmen för att indikera spelaren vart man kan träffa

om man avfyrar någon slags projektil.

Normal map - Ett sätt att fejka ljus som skickas på en yta för att få det att se ut som att det 

finns exempelvis bulor och bucklor på ytan. 

Open source - Open source är en filosofi som förespråkar fri distribution av exempelvis 

program och programmeringskod. 

Polygon - En polygon är en platt yta som består av slutna kurvor. Inom 

3D-modellering används polygoner för att skapa en definierad volym som 

bildar vad som kallas för en mesh.

Riggning - Riggning är den metod som används för att skapa s k ben i ett 3D-program 

som kopplas till specifika polygoner på 3D-modellen. Benen styr sedan 

dessa polygoner och man kan skapa rörelse i 3D-modellen med hjälp av 

benen.

Scrum - Scrum är en arbetsmetod som är uppbyggt av sprints. En 

sprint är en förutbestämd period som ett arbetslag ska nå ett mål på. 

Därefter utvärderas arbetet och produkten och man planerar nästa sprint 

där arbetslaget arbetar vidare med att utveckla sin produkt. Detta upprepas 

till produkten är färdigställd.

Script - Ett script är ett litet program, skrivet i ett programmeringsspråk, som 

automatiserar en uppgift i ett större program. Det kan användas för att 

exempelvis få någonting att hända i ett spel när spelaren gör en specifik 

uppgift eller går till en viss plats i spelet. 

Skinning - Termen beskriver steget mellan att skapa en rigg till en 3D-modell och 

animeringen av sagda 3D-modell. Skinning är kortfattat att koppla 

polygoner till benen i riggen. Benen styr sedan de polygoner på 

3D-modellen som de är kopplade till.

Textur - En bild som appliceras på en 3D-modell som gör att man kan få både färg 

och detalj på 3D-modellen.

Topologi - Inom 3D-modellering används detta uttryck för att beskriva hur 

polygonerna på en 3D-modell är fördelade. 

Tredje- - Hela spelarkaraktären syns på skärmen.

Personspel
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UV-map - Denna term används för att beskriva en 2D-mesh av en 3D-modell. U och V 

beskriver riktningen på 2D-meshen då X, Y och Z används för att beskriva 

den 3-dimensionella representationen av modellen.
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