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Abstrakt
Syftet med detta kandidatarbete var att använda rhizomatik som förhållningssätt i skapandet
av spelgrafik. Vi valde rhizomatik som synsätt för att vi ansåg att skapandet av 3D-grafik var
stagnerande. Målet var att utvidga vyerna i skapandet av 3D-grafik för att eventuellt kunna
framställa nya och intressanta arbetssätt. Rhizomatik som förhållningssätt blev problematiskt
när det applicerades till hierarkiska mjukvaruprogram. Att ständigt förhålla sig till detta under
praktiskt arbete blev okontrollerat. Eftersom rhizomatiken i sig är så pass ostrukturerad och
försöket att kontrollera rhizomatiken till en praktisk nivå blev näst intill omöjlig.

Vi insåg att rhizomatiken är för fri för att användas som ett stadigt förhållningssätt i
skapandet av 3D-grafik. Vi försökte kontrollera rhizomatiken under det praktiska arbetet och
vi insåg att det då inte blir ett rhizomatiskt arbete.
Nyckelord: Rhizomatik, icke-betecknande brott, hierarkiskt arbetssätt, 3D-grafik,
kartografi

Abstract
The aim with this bachelor thesis was to apply rhizomatics as an approach when creating
game graphics. We choose rhizomatics as an approach because we believed that the creative
part of 3D-graphics was stagnating. The purpose was to possibly broaden the horizons within
the creative part of 3D-graphics to present new and interesting ways of working with it.
Rhizomatics as an approach turned problematic when applied to hierarchical software
programs. To constantly have this approach during the practical work, turned out to be
difficult to control. The reason being is that the rhizomatic itself lacks structure and to try to
control rhizomatics on a practical level became almost impossible.

We realized that the rhizomatics was too free to be used as a consistant approach when it
comes to creating 3D-graphics. We tried to control the rhizomatics during the practical work
and came to the conclusion that it does not become a rhizomatic work.
Keyword: Rhizomatic, asignifying rupture, hierarchical work procedure, 3D-graphics,
cartography
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3. Bakgrund

Denna undersökning grundar sig från tidigare studier som har används i förberedande kurser
för kursen vi går nu. Vi är mycket intresserade av metoder och förhållningssätt inom
skapandet av 3D-grafik i spel. Vi provar gärna nya och intressanta sätt att arbeta på för att
utvidga våra erfarenheter och utvecklas mer inom vår profession. Vi är nyfikna hur vårt sätt
att skapa grafik kan påverkas utifrån ett rhizomatiskt förhållningssätt.

Det vi menar med grafik i spel är modellerna i sig. De objekt som bygger upp spelvärlden och
de objekt som spelaren kan interagera med. Eftersom “grafik i spel” täcker ett bredare
spektrum än vad vi avser att undersöka så anser vi att det är viktigt att vi markerar linjen för
vad vi menar mer specifikt. Vi vill också förtydliga oss att det är den del av grafiken som vi
vill försöka se genom ett nytt perspektiv, och utöver det granska den utefter det nya
förhållningssättet.

Varför vi har valt rhizomatik som förhållningssätt för att skapa 3D-grafik är för att
rhizomatiken visar den icke-konstruerade strukturen av nätverk som kan appliceras i många
olika strukturerade nätverk som existerar. Nätverk existerar överallt, det finns i naturen, våra
vardagliga liv och i det tekniska mediet. Ett exempel är Internet som inte är ett hierarkiskt
strukturerat nätverk utan det är ett nätverk där det inte finns en start eller slutpunkt. Vi vill
applicera rhizomatik till grafik för att det är ett område som inte har blivit utforskat med ett
rhizomatiskt förhållningssätt tidigare. Vi vill undersöka hur man kan visualisera ett
rhizomatiskt nätverk med hjälp av en digital gestaltning. Med detta i åtanke så vill vi gestalta
en scen med 3D-grafik av ett rhizomatiskt nätverk.

Vi har studerat och jobbat praktiskt med 3D-grafik i under 3 år. Vi har arbetat med olika
arbetssätt och med olika tekniker och insett nu när vi har studerat rhizomatik att rhizomatiken
som förhållningssätt är något nytt och intressant som vi vill lägga mer tyngd på. Rhizomatik
kan hjälpa oss att expandera våra vyer inom 3D-grafik och detta kan leda till att vi får insikt
om att skapandet av 3D-grafik kan komma i många former och anledningar. Eftersom vi har
använt samma tekniker och arbetssätt flertalet gånger känner vi att det är viktigt att hitta nya
sätt att se och använda 3D-modellering på.
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Vi hoppas kunna demonstrera ett nytt förhållningssätt inom skapandet av 3D-grafik och hur
det förhållningssättet i sig kan vara givande eller problematiskt. Eftersom ett nytt
förhållningssätt kommer att användas för att skapa grafik, kommer nya perspektiv att skapas,
vilket vi hoppas kunna inspirera till nya arbetssätt och produktioner. Detta ger oss en chans
att granska oss själva när vi arbetar med rhizomatik. Detta nya förhållningssätt hoppas vi
kunna gynna andra 3D-grafiker samt personer som inte har personliga erfarenheter av
3D-grafik.

Med rhizomatiken hoppas vi kunna demonstrera en sammanfogning av två olika spektrum
som på något vis ska bilda något relevant inom skapandet av grafik. Ett förhållningssätt som
utvidgar vyn av grafik, ger det ett nytt perspektiv för att skapa, ett nytt sätt att uppleva och
framhäva den kan också utvidga tankegångarna inom andra områden. Vi hoppas att detta
förhållningssätt kan appliceras inom andra arbetsområden. Vi kommer att granska och se
3D-grafik från ett annorlunda perspektiv i sig, anser vi kommer att vara givande i framtida
arbeten eftersom olika tankesätt och erfarenheter kan bidra till en annorlunda produkt.

Detta kan bli en utmaning eftersom vi kommer att försöka förhålla oss till rhizomatik när vi
ska gestalta 3D-grafik. Utmaningen att förhålla oss till något som inte direkt har gjorts
tidigare inom vår profession kommer att vara svårt men intressant. Att sedan försöka se om
vårt förhållningssätt under arbetets gång kan ge några intressanta slutsatser väcker stort
intresse men också svårigheter eftersom vi inte vet vad vi kan förvänta oss. En annan
utmaning är att faktiskt kunna “plocka isär” 3D-grafik och se det på ett annorlunda vis än den
uppfattningen vi har idag. Detta kan bli svårt då vi är osäkra hur vi ska applicera rhizomatik
till 3D-grafik. Rhizomatik är ett brett begrepp som kan appliceras på allting och vi känner
därför att det kan bli problematiskt att vara konkreta. Vi vill börja med att skapa 3D-modeller
innan vi går in och plockar isär 3D, eftersom vi då kommer att innehava personliga
erfarenheter av förhållningssättet till grafiken på en praktisk nivå.
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3.1 Frågeställning: Hur kan vi använda rhizomatik som förhållningssätt att skapa spelgrafik?

3.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att försöka skapa ett nytt förhållningssätt utifrån rhizomatik som
aspekt för att sedan gestalta 3D-grafik. Vi undersöker och granskar vad rhizomatik innebär
och hur vi kan applicera den termen som förhållningssätt i form av en digital gestaltning. Vi
har också försökt oss på att granska 3D-grafik i sig utifrån rhizomatiken.

Det som får oss att tänka i termer om rhizomer är uppbyggnaden av modeller och dess val vi
gör för att skapa en 3D-modell. Det finns olika metoder för att skapa en 3D-modell, specifika
tekniker och metoder har större inflytanden än andra och blir på så sätt mer användbara. Vi
vill bryta oss loss ifrån dessa arbetssätt och rhizomatiken ger oss den möjligheten, eftersom
en rhizom ständigt växer och kan växa åt vilken riktning som helst. Vi tänker oss en rhizom
där varje nod (en punkt i nätverket) är ett val vi gör för att skapa en 3D-modell. För varje val
av verktyg, grafisk form, optimering, individuella erfarenheter och bakgrund så skapas ett
nätverk som vi kan använda för att hitta en annorlunda uppfattning om 3D-modellering. Vi
vill bryta barriärer och gränser inom 3D-grafik samt demonstrera att det grafiska inte behöver
följa dem ordinära arbetssätten som kan uppfattas stagnerade. Vi vill använda oss av
rhizomatik och dess huvudprinciper för att kunna skapa ett nytt förhållningssätt för att
gestalta 3D-grafik.

3.3 Skrivprocess

Till största delen har vi skrivit gemensamt, men vi har även skrivit enskilt. Syftet och
inledningen har skrivits gemensamt. Alla delar har bearbetats tillsammans under arbetets
gång. Tidigare & aktuell forskning delade vi upp och skrev lika stora delar av forskningen. I
kapitlet om metoder, skrev Jesper om det hierarkiska arbetssättet och Hampus om
appliceringen av rhizomatik till uppbyggnad av gestaltning. Hampus skriver om skapandet av
gestaltningen, hur den sammankopplas med rhizomatiken. Jesper skrev i slutsats och
diskussion, om varför inte rhizomatiken fungerar som ett eget arbetssätt inom 3D-grafik.
Gestaltningens mening, syfte och det rhizomatiska rummets begränsningar, arbetade Hampus
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med. Gestaltningens samhörighet med omvärlden är skrivet gemensamt, samt samhällets
ökande produktionskrav och rhizomatiken i omvärlden.

3.4 Tidigare & aktuell forskning

I denna del av arbetet kommer vi att leta efter relevant forskning och studier för vår
undersökning som vi hoppas kunna luta oss tillbaka till under arbetets gång.

3.5 Vad är Rhizomatik

Gilles Deleuze och Félix Guattar (1987) tar upp konceptet av rhizomatik (inom filosofin) och
dem sex huvudprinciper som rhizomatik består av. Rhizomatik är ett koncept i filosofin som
har sin utgångspunkt från det biologiska begreppet rhizom som beskriver rotsystem hos
särskilda växter. Rötterna har inte någon bestämd struktur utan kan växa åt vilken riktning
som helst. Inom filosofin är rhizomatiken organiseringsmönstret av människor, idéer och
böcker. Detta organiseringsmönster kan ses som ett nätverk likt en rhizom där noderna
(“rötterna”) är det som binder fast omvärlden i det oändliga nätverket. Vi är alla en del av ett
rhizomatiskt nätverk och alla val vi gör kommer att påverka nätverket. Ett exempel på en
rhizomatisk struktur skulle vara Internet, som inte följer en strikt struktur utan det strävar åt
alla riktningar, där även alla principer inom rhizomatiken kan appliceras. Dem sex
principerna inom rhizomatiken består av följande:

● Kopplingsförmåga (connectivity) – egenskapen att kunna skapa nya bindningar i
varje punkt på och inuti sig själv. Vilken nod som helst av en rhizom kan bli kopplad
till en annan nod. Och måste kunna bli. Ett nätverk där kopplingsförmåga frodas här
ett nätverk som inte har några gränser eller struktur. Kopplingsförmåga betyder att
skapa kopplingar utan några hinder.
● Heterogenitet (heterogenity) – egenskapen att kunna associera och länka element av
olika art till varandra. Heterogenitet hör ihop med vad kopplingsförmåga står för.
Heterogenitet menar att olikheter existerar, som till exempel att noder i ett nätverk
skiljer sig från varandra. Dessa noder kan kopplas med kopplingsförmåga även om
dom skiljer sig från varandra.
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● Multiplicitet (multiplicity) – en helhet med unika och specifika egenskaper som inte
kan förklaras genom att lägga ihop de enskilda delarnas egenskaper var för sig. Ett
rhizomatiskt nätverk består av en oändlig mängd av olikheter, dessa olikheter bildar
en gemenskap genom att existera i samma nätverk. Dessa enskilda olikheter har inget
värde eller existens om de inte är en del av nätverket och blir en del av ett enat ting.
● Icke-betecknande brott (asignifying rupture) – förmågan att överleva, till och med
att växa med ny kraft och riktning, trots lokala sammanbrott. En krokodil “tar” sin
bark-liknande textur från träd i sin omgivning för att lättare blanda sig in i sin
omgivning för att jaga och gömma sig. Detta scenario av tagna ting blir avbrottet i det
rhizomatiska nätverket men det slutar inte.
● Kartografi (cartography) – en rhizom har ingen början eller slut, utan alla punkter
kan tjäna som startpunkt – det handlar enbart om hur man orienterar sig utifrån den.
Vi kan själva välja vilken startpunkt vi vill utgå ifrån. Om vi väljer att utgå ifrån ett
rum som vår startpunkt så måste vi inse att rummet redan är en del av ett oändligt
nätverk, att vi väljer att utgå från rummet betyder inte att rummet inte har några noder
som den härstammar ifrån utan dessa noder från rummet sprider sig oändligt åt alla
riktningar.
● Dekalkomani (decalcomania) – efter den metod att överföra tryckta bilder från ett
föremål till ett annat, som givit upphov till ordet “dekal”. I det här sammanhanget har
det att göra med ett slags experimentell hållning till omvärlden, att prägla sig själv
samt omgivningen i takt med sin utveckling och framväxt. En rhizomatisk
organisation anpassar sig hela tiden efter de rådande villkoren, försöker hitta
framkomliga vägar i samspel med dem, istället för att påtvinga omvärlden sina egna
villkor och organisation. Ett rhizomatiskt nätverk försöker aldrig tvinga sig framåt i
sin utveckling utan den förhåller sig alltid till sin omvärld och sträcker sig vidare
därefter.
Utifrån dem sex principerna har vi valt att fokusera mer på asignifying rupture. På grund av
att asignifying rupture innehåller termerna deterritorialisering och reterritorialisering. Vi vill
kunna koppla in dessa begreppen för att göra gestaltningen mer intressant. Även om vi har
bestämt att lägga mest fokus på asignifying rupture vet vi att dem andra principerna inom
rhizomatiken är relevanta och utesluter inte dem från vår undersökning.
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Levi R. Bryant (2011) beskriver kortfattat om vad deterritorialisering och reterritorialisering
är och texten är grundad från Gilles Deleuze och Félix Guattar (1987). Här tolkar Bryant
deterritorialisering och reterritorialisering som en kod, en kod som blir stulen för att sedan
bilda något annat, någon annanstans. Ett exempel från artikeln tar upp hur en krokodil inte är
en trädstam bara för den har samma textur som en. Krokodilen har tagit en del från sin
omgivning för att likna något som den egentligen inte är. Liknade exempel existerar med en
kameleont som ändrar sin färg utefter sin omgivningen för att försöka bli del av den för att
undkomma fara eller när den jagar byten. Vad krokodilen och kameleonten gör enligt Bryant
är att stjäla en del kod från sin omgivning (deterritorialisering) för att sedan bilda något
annorlunda (reterritorialisering). Denna process återkopplar vi till när vi analyserar 3D-grafik
och se det med ett nytt perspektiv.

Keith Hamon (2010) beskriver konkret om vad asignifying rupture är och hur han har
applicerat det till ett klassrum. Hamon menar att i klassrummet så appliceras asignifying
rupture på den process eleverna genomgår för att inte endast vara elever, att klassrummet i sig
undviker att endast vara ett klassrum och att lärare inte endast är lärare. Detta är ett exempel
hur asignifying rupture har applicerats i andra sammanhang.

A rhizomatic rupture is asignifying; that is, it stands against or ignores any label applied
to it, rendering the label sterile, inappropriate, incoherent, an obvious power-play by the
signifying, overcoding fascist who applies it (even if that fascist is the rhizome itself). It's
the rhizomes way of saying, "I am more and other than just this," whatever this is. Keith
Hamon (Communications & Society, 2010)

Ian M Clothier (2005) har skrivit en text som är baserad på The District of Leistavia, som är
en Internetbaserad hybrid kulturell enhet där artikeln fokuserar på områdena Pitcairnöarna,
Norfolkön och Estland. Denna artikel tar tag i problem gällande kulturell hybriditet och
Internet. Clothier använder sig av en rhizomatisk aspekt inom kulturell hybriditet och denna
aspekt appliceras också på Internet. Hybridkulturer är grundade i heterogenitet och
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multiplicitet. Man kan benämna hybridkulturer för i-mellan kulturer (in-between cultures)
eftersom Pitcairnöarna och Norfolköns språk och historia är en blandning av både engelsk
och tahitisk ursprung. The District of Leistavia är en Internet hemsida för Pitcairnöarnas,
Norfolköns och Estlands befolkning. Hemsidan ger dem möjligheten att rösta fram en ny
kultursfär, en ny hybridkultur.

Skapandet av hybridkulturer är mycket påverkade av asignifying rupture eftersom det tas och
appliceras olika kulturella inflytanden ifrån tahitisk och engelskt ursprung. Befolkningen av
dessa öar skapar sin egna kultur med koppling och återinkoppling som kan med andra ord
benämnas med deterritorialisering och reterritorialisering. Ian M Clothier (2005) skriver om
hur kopplingar till hybridkulturer och Internet har mycket gemensamt, båda följer ett
rhizomatiskt nätverk. Detta inkluderar asignifying rupture som en av dem påverkande
faktorerna. Denna artikel visar att inom kulturer finns det kopplingar och återkopplingar som
också existerar inom Internet, att det finns likheter mellan teknik och kultur. Denna artikel
kan hjälpa oss att bygga en bro mellan oss och 3D-grafik vilket kan vägleda oss till att hitta
likheter och olikheter emellan oss. Eftersom vi vill skapa ett nytt förhållningssätt inom
3D-grafik i spel så är det viktigt att hitta dessa artiklar som kopplar och återkopplar
människan med teknik för att kunna förstå hur olika förhållningssätt kan appliceras.

I artikeln som Nathan Newman (1997) har skrivit, är en analogi mellan Internet och
konceptet av rhizomatik, här förklaras också skillnaden mellan “rhizomatic” och
“rhizomorphic”. Rhizomatik beskriver ett system som innehåller alla sex huvudprinciper av
rhizomen, utan några likheter med strukturen av ett träd och dess rötter. Rhizomorphic
betyder att det finns rhizmomatiska tendenser fast med en strukturell uppbyggnad. Newman
hävdar att Internet är en form av ett strukturerat rhizomatiskt nätverk. Newman vill
argumentera att Internet är en rhizom, inte ett träd. Begreppet rhizomorphic är mycket
intressant och vi tror vi kan applicera in det i vår undersökning när vi ska plocka isär 3D.
Åtminstone får vi en annan synvinkel som inte bara kretsar runt att rhizomatik består av ett
icke-strukturerad nätverk. Men att det faktiskt kan ha en särskild form av strukturerad
uppbyggnad och ändå tillhöra rhizomatik.
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3.6 Rhizomatik inom 3D-grafik/design
I artikeln från (http://www.sweblend.se/3d-grafik.html#) framkommer vad 3D-grafik är mer
konkret. 3D-grafik är vanligen representationer av tredimensionella objekt som är skapade
digitalt. Dessa objekt kan tillhöra spel och filmer, där objekten kan animeras om så önskas.
Grafiken skapas i datorn med hjälp av 3D-modelleringsprogram där man kan forma objekten
med hjälp av verktygen som tillkommer programmet.

I Justin Slicks (2014) inlägg beskrivs sju olika konkreta arbetsmetoder för att skapa

3D-grafik.

● Box/Subdivision Modeling: En polygonal arbetsmetod där skaparen börjar med en
geometrisk form (kub, svär, cylinder, osv) och formar om den till önskad form.
● Edge/Contour Modeling: Är en annan polygonal arbetsteknik men där man inte
utgår från en redan existerad geometrisk form utan formen är skapad genom att
placera edge loops för att skapa en kontur av objekten för att sedan gå in mer i detalj.
● NURBS/Spline Modeling: NURBS är en teknik främst använt inom modellering av
automotiva och industriella objekt.
● Digital Sculpting: Är en teknik där skaparen har större frihet och verktyg till att
forma sin skulptur likt de verktyg som skulptörer använder då de arbetar med lera.
● Procedural Modeling: Är en teknik där man försöker skapa grafik med hjälp av
algoritmer för att genera ut modeller. En teknik använt mycket för att skapa miljöer i
3D.
● Image Based Modeling: En teknik där 3D-objekt är skapade utifrån 2D-bilder.
Vi ansåg att få en överblick om olika metoder inom 3D skulle utvidga spektrumet för att
sedan plocka isär 3D. Vårt fokus ligger på 3D inom spel så alla dessa metoderna i artikeln
kommer inte att vara relevanta för oss i vår undersökning. Vi själva har erfarenheter inom
skapande av 3D till spel, men känner att vi behöver denna information som underlag för vår
kunskap.
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RAUMZEITPIRATEN (2013). Hämtat från https://vimeo.com/70404747 visar hur gruppen
RAUMZEITPIRATEN som består av Tobias Daemgen, Jan Ehlen och Moritz Ellerich skapar
konstverk med rhizomatik som förhållningssätt. Detta är intressant för oss att se hur andra har
använt rhizomatik som förhållningssätt i sitt skapande och hur dem väljer att avspegla sin syn
av rhizomatiken i deras fysiska skapande. Eftersom att vår gestaltning ska vara digital så är
det en ganska markant skillnad gentemot deras arbete i sig, men det är aspekten att ha
rhizomatiken med sig i sitt skapande som vi är intresserade av.

3.7 Rhizomatik inom samhällets produktionskrav

Vi vill inte bara knyta samman 3D-grafik med rhizomatik utan vi infogar rhizomatiken inom
samhället och utifrån den träffa på likheter till rhizomatiken som vi vill göra med 3D-grafik.
Staffan Stranne (2004) har skrivit en doktorsavhandling om hur företaget Tarkett som
tillverkar golvplattor har genomgått en storartad förändring gentemot sin produktion mellan
1970 - 2000. Stranne nämner hur olika metoder och modern teknik fick produktionerna att
öka men också hur arbetarna själva påverkades av att ny teknik infördes till arbetsmiljön. Vi
vill infoga rhizomatik till utvecklingen som Tarkett genomgick för att se om det kan finnas
likheter mellan produktionskraven vi har som 3D-grafiker och de krav som existerar inom ett
fabrik företag.

4. Metoder

För den praktiska delen av denna undersökning så skapar vi modeller i Autodesk Maya och
för sedan in modellerna i Unity för att skapa vår slutliga scen. Vi förhåller oss till
rhizomatiken under arbetsprocessen för att sedan i diskussionsdelen komma fram till
intressanta slutsatser gentemot förhållandet mellan rhizomatiken och spelgrafik. Vi vill
dessutom förklara och granska hur restriktionerna inom mjukvarorna blockerar rhizomatikens
växande noder.

Scenen vi skapar kommer att bestå av ett digitalt vardagsrum med modern stil i 3D. Vi vill
skapa tre olika scener av vardagsrummet, i varje enskilda scen ska det finnas ett nytt
“centrum”. Detta centrum gestaltar det rhizomatiska rotsystemet där möblerna i scenen är
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placerade på sådant vis att man ska kunna se utifrån vilken nod som möblerna har sin
ursprungliga härkomst ifrån. Vi menar inte att det valda centrumet i scenen skulle vara starten
på en rhizom, utan syftet är att demonstrera hur ett rhizomatiskt nätverk kan fungera och se
ut. Vad vi kommer att göra i varje scen är att applicera in ett fåtal av de sex principerna inom
rhizomatiken, detta för att konkret demonstrera och beskriva rhizomatikens uppbyggnad och
hur vi kan uppvisa dessa principer utifrån vår gestaltning.

De mjukvaror vi kommer att använda är Autodesk Maya för modellering, Quixel, Xnormal,
och Photoshop för texturering och sedan Unity som ett gestaltnings-verktyg.

4.1 Det hierarkiska arbetssättet

3D-grafiken kontrolleras av normer. Det är ett regelverk som varje grafiker kommer att möta.
Det finns en viss frihet i dessa program gällandes hur du får använda programmet men detta
är inom dess regelverk och normer. Dessa normer kan kallas för regler och de kommer att
visa sig när vi ställer oss frågan, “hur 3D-modellerar jag?”. Hur vi arbetar som 3D-grafiker
påverkas mycket av vår omgivning, speciellt arbetskamrater och deras sätt att arbeta. Denna
norm och regelverk som tvingar oss att arbeta på ett specifikt sätt är det vi försöker bryta oss
loss ifrån. Detta hierarkiska arbetssätt som vi inte vågar bryta för att vi inte i första hand
ifrågasätter det men också för att argumentet “det är så man jobbar som 3D-grafiker”. Detta
förbryllar oss att ingen har försökt att förstöra detta regelverk.

Vi tror att rädslan för att göra det stoppar många att försöka och istället följer reglerna
eftersom de fungerar bra. Vi vill inte bryta oss loss från regelverket för att det är ett
ineffektivt sätt att arbeta utan för att det kan finnas möjligheter och andra sätt att arbeta med
3D-grafik. Eftersom vi grundar vårt arbete inom rhizomatik så kan vi inte tillåta att detta
regelverk ska styra oss. Med rhizomatik ska vi bryta denna norm där vi följer ett sätt att
arbeta och inte ifrågasätter det. 3D-modellerings programmet Maya är första steget inom
3D-grafik för att modellera inom det hierarkiska arbetssättet. Det första steget i kedjan av
program som vi ska följa. I Maya så skapar vi 3D-modeller som sedan ska åka igenom flera
program innan det hamnar i slutfasen som är programmet Unity. Vi ska förklara hur vi följer
regelverket inom Maya. Det första hierarkiska steget i Maya är; vad vi ska modellera. Vi
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ifrågasätter detta, då vi inte använder Maya i detta första steg utan använder istället oss själva
och referensmaterial för att kunna räkna ut vad vi vill modellera.

Det kan anses vara orättvist att säga att detta är första steget inom Maya eftersom vi inte
använder programmet men eftersom detta är en sådan viktigt del för att modellera så anser vi
att det är det. Här kan vi se hur vi kan ta något och applicera det i en annan miljö. Vi kan ta
en bild på en sten och sedan föra in den i Maya som referensmaterial och sedan skapa en
liknelse av den. Det finns inga gränser här på vad vi kan göra. Det är fritt ifrån regelverket.
Det skapas en deterritorialisering och reterritorialisering. Om vi ser denna del inom Maya
som ett rhizomatiskt nätverket så märker vi att vi kan applicera vad som helst här. Om vi ser
varje idé om vad vi vill modellera som en nod i ett nätverk så kan vi se hur detta sprider sig
som gräs i en skog. Det finns inga barriärer eller stängsel som kan avbryta växandet av idéer.

Vi delar upp 3D-modellering i tre delar inom programmet Maya, första delen är idé-arbetet vi
har skrivit om, sedan är det praktisk modellering och UV-mappning. Vi delar upp Maya i
mindre delar som vi anser är väsentliga för modellering, eftersom att gå in för mycket på
djupet hur Maya fungerar och kan användas skulle vara irrelevant till det vi vill undersöka.

Nästa steg i det hierarkiska arbetssättet är att skapa en 3D-modell genom att 3D-modellera i
Maya. Vi har då innan detta kommit fram till vad för modell vi vill göra genom den första
delen som var att räkna ut vad vi ville skapa. För att tydliggöra vad vi menar så kommer vi att
följa en modell som skapades och som har gått igenom alla delar i det hierarkiska arbetssättet.
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Figur 1. 3D-modell utav soffbordet

Detta är ett soffbord, som namnet säger så ska den tillhöra en soffa som också har skapats. På
soffbordet finns en duk, där vi kan placera exempelvis en ljusstake eller andra objekt. Duken
hindrar att det blir märken på bordet. Det ser också mycket mer trevligare ut. Denna modell
har skapats på det sättet som en snickare skulle bygga den så med andra ord har denna modell
försökt efterlikna något annat arbetssätt. Detta är ett sätt att modellera, att bygga upp en
modell på det sättet som den skulle byggas upp i verkligheten. Vi använder denna metod för
att det gör det enklare för oss att lista ut hur vi ska modellera en modell. Vi efterliknar
verkligheten i denna situation. Med detta sagt kan vi nu se att det finns ett regelverk i hur vi
modellerar och det är att vi följer ett arbetssätt som baserar sig i hur ett objekt har skapats
tidigare och inte hur den kan skapas i programmet Maya.

Detaljerna i modellen har skapats på så sätt att varje bordsben till bordet är separata modeller.
Detta kanske låter rimligt om vi baserar det på verkligheten men i Maya så är det vanligt att
att alla delar sitter ihop. Denna metod kallas extrude där vi tar en face, en sida av modeller
och pressar ut den för att göra en förlängning av modellen. Detta kunde vi ha gjort på bordet.
Vi kunde ta undersidan av bordet och extrudat ut fyra stycken bordsben. Men vi väljer att inte
göra detta på grund av två anledningar. Den första är som vi sade innan att vi vill modellera
efter hur den skulle kunna har skapats i verkligheten och för det andra så är det mer
optimerat. Vad menar vi med optimerat tänker ni då kanske? Eftersom extrude expanderar en
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del av modellen så ökas mängden detaljer av modeller eftersom ny geometri måste skapas för
att kunna fläta samman bordet och bordsbenet.

Figur 2. Soffbordet i separata delar

Så hur hänger allt detta ihop med det hierarkiska arbetssättet? Vi kan börja att prata om hur
steget från att kunna välja vad vi vill modellera till att faktiskt modellera det. När vi
modellerar så som sagt tidigare så följer vi ett arbetssätt som baserar sig kring hur vi skulle
bygga modellen i verkligheten och detta är en av de normerna som vi har pratat om tidigare
som är ett sätt att arbeta som många följer men inte bryter det. Det har sina anledningar till
varför vi modellerar på detta sätt men det är också bundet i ett regelverk. Det finns olika
arbetssätt för olika modeller, om vi skulle t.ex. skapa någonting som inte baserar sig på
verkligheter skulle regelverket brytas upp mer eftersom valen vi gör inte kommer att baseras
på något som redan existerar. Allt vi skapar är inom Mayas regelverk. Inom det kan vi skapa
vad vi vill men vi måste skapa det på ett visst sätt där en av dessa arbetsmetoder är att skapa
efter verkligheten. Vi måste också förhålla oss till Mayas begränsningar, vad programmet är
kapabelt till att göra eller inte. Istället för att varje individ använder sitt arbetssätt så följer vi
regler, arbetsmetoder som inte nödvändigtvis måste följas.
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Vi förstör våra valmöjligheter när vi modellerar. Ingenting kan växa i denna miljö vad gäller
nya idéer att modellera. Det sker dock en deterritorialisering, att vi tar hur en snickare bygger
ett bord och sedan en reterritorialisering när vi flyttar in det i Maya för att 3D-modellera ett
bord. Allt detta sker inom Mayas gränser och regelverk. Det är som en viss yta av blommor
som växer vilt, där det har planterats av en anledning och runt kanterna av denna yta är det
trottoar och cement som stänger inne växandet av blommor. Detta har gjorts för att det inte
ska växa över och ska hållas innan dess yta. Detta är likadant med programmet Maya där vi
som en rhizom kan växa hur vi vill så länge vi inte bryter emot det hierarkiska arbetssättet. Så
med andra ord kan vi inte alls växa som vi vill.

Det finns tre olika lager vad gäller det hierarkiska arbetssättet, hur det fungerar och som vi
granskar. Det tredje och sista lagret är i vilken ordning vi använder programmen, exempelvis
att vi börjar med att 3D-modellera i Maya. Därefter baka texturer i Xnormal, sedan texturera i
Photoshop och slutligen föra in allt i Unity. Det andra lagret, kan ses som det mellersta. I
detta lager går vi in i vilken ordning vi använder varje del av ett program. Som t.ex. Maya där
vi först listar ut vad vi ska modellera till att modellera det och sedan UV-mappa det. Det
första lagret är hur vi skapar i och använder varje del av ett program. Där vi är nu, är i första
lagret om hur vi skapar modeller i Maya. Dessa lager är olika djupa i det hierarkiska
arbetssättet. Desto djupare vi kommer i dessa lager från lager tre till lager ett så har vi mer
frihet att växa och använda oss utav deterritorialisering och reterritorialisering. Varför har vi
det? Att använda sig av deterritorialisering och reterritorialisering i lager tre där vi arbetar
med i vilken ordning vi använder program så är det mycket svårt att skapa detta. Det blir
problematiskt för att vi går ifrån vår egen influens, vår kapacitet att kunna påverka och ändra
i vilken ordning vi använder programmen. Vår influens på programmen försvinner desto
längre vi kommer ifrån dess utvalda arbetsområde. Det hierarkiska arbetssättet är som
starkast i lager tre.

För att förtydliga återkopplar vi till en snickares arbete, som vi tidigare nämnt, att efterlikna
någon annans arbete när vi skapade soffbordet, så är det ett arbete utfört inom Mayas egna
gränser. Det kan liknas vid en sandlåda, där vi får leka men bara innanför sandlådan. I
sandlådan får vi plantera oss för att växa och ta något utanför sandlådan och placera det i
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sanden men inte utanför. Vårt rhizomatiska synsätt i 3D-grafik är att sönder sandlådans
kanter och låta sanden rinna utanför sandlådan så att vi kan växa och sprida oss vidare till
andra områden. Vårt mål är inte att komma någonstans eller att hitta ett nytt sätt att skapa
3D-grafik. Vi har inget mål, vi bara är, vi vill växa som en rhizom inom 3D-grafik för att
kunna tolka det på ett annat sätt.

Det sista steget i Maya innan vi är klara i detta program är att UV-mappa. UV-mappning är
att projektera en 2D-bild på en 3D-modell. Det är med andra ord ett sätt att kunna platta ut en
bild på en 3D-modell för att sedan kunna texturera den. Ta en toalettrulle som exempel. Den
är en cylinder och för att vi ska kunna se hela cylindern på en 2D-bild så måste vi klippa den
för att då kunna veckla ut den så att den ligger platt på en 2D-bild. Detta skulle kallas i Mayas
UV-mappning som en UV-cut för att klippa den och sedan göra en unfold för att veckla ut
den. I praktiken så vill vi ta all geometri ifrån en 3D-modell och applicera det på en
UV-karta, som är en 2D-bild. När vi har applicerat all geometri på UV-kartan så måste vi
pussla ihop alla bitar av geometri så att bitarna håller sig inom UV-kartans kanter. Det som är
det hierarkiska arbetssättet inom UV-mappning är att vi måste hålla oss inom UV-kartans
gränser. Att gå utanför dess gränser leder till att det som ligger utanför inte hamnar på
2D-bilden. Vilket betyder att det inte kommer att synas sen när vi ska använda 2D-bilden för
att texturera. Här har vi fått ett utvalt arbetsområde, som är UV-kartan. Det som också strider
mot det rhizomatiska arbetssättet är att det vi UV-mappar ska efterlikna 3D-modellen som
den kommer ifrån. Vi ska alltså göra om 3D-modellen till en 2D-bild. Vi kan självklart välja
att inte följa 3D-modellen och istället UV-mappa så att det liknar något annat eller att bara
UV-mappa som vi vill men detta skulle leda till att 3D-modellens UV-karta blir förvrängd.

Eftersom UV-kartan är en karta över ett pussel så kan vi se detta genom rhizomatikens
kartografi. När vi lägger ut vår första pusselbit är det som att skapa en startpunkt på en karta.
Varje pusselbit är en 2D-bild utav 3D-modellen. Denna startpunkt och pusselbit ska sedan
kunna kopplas till ytterligare en pusselbit. Vi kan fortsätta att bygga på kartan genom att
lägga till fler pusselbitar men till slut så kommer vi att möta gränserna av UV-kartan.
Dessutom kommer mängden av pusselbitar ta slut eftersom 3D-modellen har en viss mängd
pusselbitar. När vi har gjort alla pusselbitar i UV-kartan kan vi flytta runt dem i kartan. Vi
kan med andra ord koppla dem till varandra på olika sätt fast med en viss hierarkisk regel, att
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det måste efterlikna 3D-modellen som UV-kartan utgår ifrån. Vi kan inte ändra hur varje
pusselbit ser ut men vi kan flytta runt dem i kartan. Som vi tidigare påpekat är vi bundna till
att följa hur 3D-modellen ser ut. Vi kan inte börja vart vi vill som kartografin säger. På så vis
kan vi inte välja vad vi vill UV-mappa eftersom det är bundet till 3D-modellen. Vi kan flytta
runt alla bitar av 3D-modellen i UV-kartans 2D-bild som vi vill men det ska vara inom dess
ram. Den rhizomatiska kartografin kan inte växa i denna karta. Som många andra delar inom
Maya så finns det gränser som blockerar växandet av ett nätverk. UV-kartan är ännu en annan
sandlåda där vi kan leka inom dess gränser genom att UV-mappa.

Figur 3. UV-kartan ifrån soffbordet

Därefter övergår vi till programmet Xnormal och för in vår modell och en extra modell som
vi ska göra i Maya igen. Denna extra modell ska vara vår high-poly, vår hög detaljerad
version av modellen och den vi gjorde första gången är vår low-poly, vår låg detaljerad
version. Vi behöver dessa två versioner av vår modell för att vi vill ta vår high-poly och föra
över alla detaljer till vår low-poly. Vi gör detta för att vår high-poly har den högdetaljerade
geometrin och vi vill ha den på vår low-poly. För att göra denna överföring behövs
programmet Xnormal och denna process kallas Baking, att vi bakar modellen. Detta betyder
att vi måste gå tillbaks till Maya för att göra en modell till som är en high-poly.

Vi gör detta genom att ta den originella modellen och gör om den till en high-poly kopia.
Xnormal är ett program som vi inte kan jobba grafiskt med. Hur vi interagerar med detta
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program är att skriva in olika värden och ändra olika inställningar för själva bakningen.
Bakningen sker av sig själv där då programmet läser av den hög detaljerade modellen och
applicerar det på den låg detaljerade modellen. Efter bakningen är klar så får vi olika maps
ifrån bakningen. Maps är olika 2D-texturer som vi får ifrån bakningen där den hög
detaljerade modellens geometri har förvandlats till 2D-texturer som vi sedan kan applicera på
den låg detaljerade versionen. Dessa texturer motsvarar en normal map och ambient
occlusion map. Xnormal är mycket styrt utav det hierarkiska arbetssättet. Programmet är
beroende utav tidigare produktioner och har ett fokuserat syfte med vad det ska göra. Det är
som ett program där modeller flyger in snabbt och sen ut på andra sidan. I denna kedja av det
hierarkiska arbetssättet så är detta program en av de mindre.

Vi kan se Xnormal som en snabbmatsrestaurang med drive-in. Där vi tar en beställning,
betalar och sen får vår mat. I Xnormal är det, föra in modellerna, baka modellerna och få ut
2D-texturer. Eftersom detta program är såpass specifikt med det den gör och hur effektivt den
är, gör att ett rhizomatiskt arbetssätt inte kan få plats. Eftersom programmet gör arbetet vad
gäller bakningen så kvarstår det för oss att överse processen och dess resultat. Syftet med
Xnormal är att göra det enkelt för oss att göra 2D-texturer utav hög detaljerade modeller men
detta kan vi göra själva. Vi väljer att inte göra detta eftersom det skulle ta mycket längre tid
men hade vi velat arbeta på ett rhizomatiskt sätt hade vi valt att göra 2D-texturerna själva. Vi
är beroende utav Xnormal. Ett sådant effektivt program som kan göra allt arbete för dig är
svårt att säga nej till när vi vill producera 3D-grafik. Vi kan också se att detta program är det
mest effektivaste vad gäller produktionens tid och resultat men det är också det program som
styrs mest utav det hierariska arbetssättet. Det hierariska arbetssättet har så stor influens på
detta program att vi låter programmet göra arbetet själv.

Efter vi har skapat vår normal map och ambient occlusion map så är det dags att börja
texturera modellen. Programmet vi kommer att använda är Quixel. Quixel är ett texturerings
program som är ett plug-in till Photoshop som ger oss direkt feedback med hjälp av en
3D-visualisering av införda modell, där vi kan se hur vår valda textur lägger sig och ser ut på
modellen. Programmet har ett stort utbud av redan existerade texturer att välja mellan
samtidigt så har vi möjlighet att korrigera och ändra i dessa texturer till personlig preferens.
När vi är nöjda med resultatet så exporterar vi texturerna i TGA-filformat och kan sedan
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skapa ett material av dessa texturer och applicera det på modellen i Unity. Quixel i sig, är inte
ett så hierarkiskt program och att försöka applicera rhizomatiken till den processen är fullt
möjlig. Quixel ger oss friheten att välja vilka texturer vi vill och sedan kan vi själva korrigera
och ändra dem, just den processen följer inte strikta regler, vi kan exempelvis använda
texturen av en trädstam och sedan införa ytterligare en textur över den.

Vi kan även ändra om reflektionerna som texturen har gentemot ljuset (i form av en metallic
map), detta påverkar modellens ljusstyrka eftersom olika material reflekterar ljus olika
mycket. Rhizomatiken har sin plats i Quixels uppbyggnad och den arbetsprocess vi följer
gentemot programmet, även om Quixel har sin satta struktur så finns det mycket utrymme för
egna metodval som inte går emot programmets uppbyggnad. De satta regler som Quixel har
är att du behöver ha en fungerande modell för att börja texturera och få en 3D-preview på ditt
objekt. Denna modell måste följa strikta regler för att kunna placeras in och användas i
Quixel. Samtidigt som vi inför den valda modellen så behöver vi också tillämpa modellens
normal map och ambient occlusion map som vi skapade i Xnormal. Quixel gör sedan en
grundbas för texturen med hjälp av dessa två maps på modellen. Likadant som när vi skrev
om UV-kartor så kan även kartografi appliceras här i den form att vi själva väljer vilken
textur vi vill utgå ifrån, vi kan även gå tillbaka och välja en ny startpunkt.

Det sista steget inom arbetsprocessen och det är att föra in alla modeller och dess texturer till
spelmotorn Unity. Unity är en spelmotor där användaren har tillgång till en mängd olika
verktyg för att göra det som önskas. Till skillnad från Maya så har Unity större frihet för oss
att göra lite hur vi vill. Vi är inte lika begränsade inom Unitys regelverk som vi var när vi
använde Maya. Eftersom vi endast skulle använda Unity som ett gestaltnings-verktyg så
fanns det större frihet att göra vad vi ville när vi placerade ut våra modeller. Hade vi valt att
göra mer av vår gestaltning än en statisk scen så hade det varit svårare att applicera ett
rhizomatiskt arbetssätt eftersom då hade restriktionerna blivit större beroende på vad vi hade
velat göra med scenen. Hade vi t.ex. gjort ett spel med våra modeller istället så hade vi fått
följa specifika regelverk för att få spelet att fungera. Med de restriktionerna som hade
medföljt hade arbetsflödet liknat densamma som med Maya.
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Unity funkade bra med rhizomatiken för att vi själva hade valt hur pass mycket av Unitys
funktioner vi skulle använda redan från början. Vi hade alltså satt restriktioner för oss själva
redan från början, vilket inte är en del av rhizomatiken, men av preferens att gestalta i Unity
så valde vi att begränsa oss själva inom den aspekten av arbetet. Unity kan som sagt vara
hierarkiskt beroende på vad man har för mål med det, utifrån målet så kan rhizomatiken
appliceras på olika sätt. Vi hävdar att rhizomatiken kan appliceras lättast i Unity för att vi inte
ska göra ett spel, men i eftertanke så vet vi att rhizomatiken kan appliceras överallt, det gäller
bara att inse vart och hur.

Vi ser och använder Unity som en lekplats inom denna produktion där vi ser Unity som en
tom yta att utfyllas med objekt. Man kan säga att den tomma scenen som redan existerar är
starten på ett rhizomatiskt nätverk utifrån kartografin. Vi väljer att använda den tomma
scenen som startpunkt för att kunna planera och försöka gestalta en mental bild av hur vi vill
att det ska se ut. Vi kan också infoga asignifying rupture till den tomma scenen i den form att
scenen har sitt nätverk innan vi ens börjat arbete med den. När vi placerar ut våra modeller så
ändrar vi nätverket, men det kommer ändå alltid finnas kvar men i en annan form och
existens. Beroende på hur vi sedan väljer att korrigera våra objekt i scenen så kommer
nätverket att förändras men aldrig försvinna eller stoppas.

4.2 Den rhizomatiska gestaltningen

I denna del kommer vi att applicera rhizomatiken till de praktiska delarna av vårt arbete. Vi
kommer att granska våra scener vi har byggt upp utifrån rhizomatiken själv och ett fåtal av
dess huvudprinciper. Här kommer vi även att ta upp restriktionerna vi hade när vi skulle
tillämpa rhizomatiken till gestaltningen och om eventuella problem som uppstod.

4.3 Applicering av rhizomatik till uppbyggnad av gestaltning

När modellerna var färdiga och redo att användas för att bygga upp dessa tre scener så var det
dags att gå in på djupet och försöka applicera ett rhizomatiskt tänkande i gestaltningen. Vår
första visuella tolkning av rhizomatiken var hur en rhizom ser ut, ett nätverk av rötter som
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växer utan en konstruerad struktur. Vi funderade att försöka efterlikna just ett sådant nätverk
genom att placera ut modellerna hur som helst. Vi skulle på så vis inte vara begränsade av
normer eller fysikens lagar i scenen. Vi ville ha total frihet i placering av möblerna, vi hade
kunnat placera en soffa på taket, ett bord ståendets på väggen osv. Vi tänkte skapa visuella
noder som sträcker sig från varje objekt i scenen och dessa noder skulle sedan sprida sig
utanför rummet för att gestalta rhizomatikens oändliga nätverk. Vi insåg dock att en sådan
gestaltning av rhizomatik skulle vara en tafatt avspegling av hur vi faktiskt skulle kunna
gestalta en rhizomatisk uppbyggnad.

Efter intressanta handledningar så lyckades vi brainstorma fram ett annorlunda sätt att
visualisera rhizomatiken på, dels för att hade vi valt den förstnämnda uppbyggnaden så hade
det blivit för visuellt obegripligt att förstå vad det är vi vill visa med scenen. Även om
rhizomatiken faktiskt är lite “obegriplig” och ett gäng med möbler placerade lite hur som
helst hade varit rätt så passande så tyckte inte vi att det visade någon rättvisa för utomstående
åskådare. Istället valde vi att skapa en “strukturerad” scen av möblerna där i varje enskild
scen så har vi valt ett nytt centrum. En strukturerad rhizom är enligt Nathan Newman (1997)
kallat för “rhizomorphic”. Ett centrum kommer att bestå av vilken möbel som helst där de
andra möblerna sedan kommer att ha sin härkomst ifrån, det kommer att bli en hierarkisk
uppbyggnad utifrån det valda centrumet. Tanken är att åskådaren ska kunna sätta fingret på
var centrum är i scenen utifrån placeringen av modellerna. Detta är tänkt att visa hur ett
rhizomatiskt nätverk kan vara uppbyggt inom ett specifikt ramverk, ett vardagsrum.

4.4 Applicering av de rhizomatiska principerna till gestaltning

När vi applicerar in två valda principer inom rhizomatiken och utifrån vår scen granska den
för att få mer förståelse för rhizomatikens uppbyggnad inom vår valda gestaltning. De
principer vi har valt är; Kartografi (cartography) och icke-betecknande brott (asignifying
rupture). Varför vi har valt just dessa två är för att vi kunde se ett klart samband mellan dessa
delar och vår gestaltning, och därav intresset för att gå in mer på djupet på dessa delar.
Genom att bryta ner rhizomatiska scenerna med dessa principer tror vi är en process som
kommer att göra det lättare att skapa förståelse för rhizomatiken i sig och bevisa dess existens
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i våra scener. Samtidigt ser vi detta som en del av undersökningen för att se om det är möjligt
att faktiskt kunna applicera dessa delar inom alla sammanhang där rhizomatiken existerar,
vilket vi hävdar är överallt.

4.5 Kartografi

Appliceringen av kartografi, är i vår mening, relativt grundläggande. Kartografi hävdar att
rhizomen varken har en början eller ett slut, utan att alla noder kan fungera som en startpunkt,
det handlar om hur man väljer att orientera sig utifrån noden. Det vi menar med det är att vi
själva väljer vilken “start” vårt rhizomatiska rum ska ha och hur noderna ser ut utefter den
startpunkten. Med det i åtanke så vill vi utgå från våra scener, vi hade tre olika centrum och
placerade resterande möbler runt om det valda centrum. Eftersom vi inte är ute efter att enbart
tankelöst placera ut våra möbler så ville vi ha en existerande struktur gentemot hur vi bygger
upp rummet utifrån valda centrum. Detta kommer förstås att infoga situerad kunskap för hur
vi bygger scenerna, på så sätt att vi skapar fungerande strukturer i våra rhizomatiska rum.
Den första scen vi skapar är ett vardagsrum där vi vill ha en TV i centrum. I de resterande två
centrumen utmanar vi oss att bygga upp ett strukturerat rhizomatiskt rum utefter
ogenomtänkta centrum. På så vis blir det mer intressant för hur vår arbetsprocess såg ut, det
blir en utmaning att faktiskt kunna skapa fungerande nätverk med objekt som inte vanligtvis
brukar ha ett centrum i ett rum.

Vi bortser från normerna för att kunna bygga dessa scener och själva hitta på strukturer som
faktiskt hade kunnat fungera i verkligheten. Det vi menar med att “fungera” är att strukturen
på rummet och dess centrum (även om det skulle vara märkligt) är att detta vardagsrum
fortfarande skulle fungera som ett vardagsrum, det vill säga, ett rum för vila och avslappning.
Med denna restriktion i åtanke i uppbyggnaden av scenerna så vet vi att vi går iväg en bit från
rhizomatikens egentliga betydelse och uppbyggnad. Vi hävdar att det är viktigt att kunna se
rhizomatiken i andra aspekter än endast i icke konstruerade nätverk. Att leka runt med
rhizomatiken till strukturerande nätverk ger oss mer förståelse för hur och vart rhizomatiken
faktiskt kan appliceras och tolkas utifrån olika aspekter.
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Figur 4. En gestaltning av en TV i centrum

4.6 Asignifying rupture

Nu när kartografi hade applicerats på gestaltningen så var det dags för asignifying rupture att
tillämpas och tolkas utifrån scenerna. Asignifying rupture är benämningen på rhizomatikens
odödlighet. Vad som menas med det är att ett rhizomatiskt nätverk även om det ändras och
byter riktning så kommer det alltid att existera. Utifrån vår gestaltning där vi har ändrat våra
centrum i tre scener och sedan placerat ut noderna runt om detta centrum, ser vi starkt hur
asignifying rupture är relevant inom vår gestaltning. Även om vi har bytt centrum så sprider
sig noderna vidare och dessa noder kanske blir svagare eller starkare, byter riktning men de
kommer alltid att existera och föra nätverket vidare i all oändlighet. Dessa valda centrum ser
vi som olika sammanbrott i vårt vardagsrum eftersom vi väljer att trotsa det befintliga
nätverket för att sedan bygga upp ett annat. Asignifying rupture är uppbyggt av två olika
benämningar, deterritorialisering och reterritorialisering. Deterritorialisering är proceduren av
att man tar något från något som redan existerar för att sedan bilda något annat och detta
annat är det som kallas reterritorialisering. Att göra om något och skapa något nytt är det vi
har gjort i vår gestaltning med våra scener. Vi tar det befintliga vardagsrummet och
återanvänder våra modeller (deterritorialisering) för att sedan skapa en ny scen med de lånade
artefakterna (reterritorialisering).

Page 24

Figur 5. En gestaltning av ett nytt centrum, en staty

Figur 6. En gestaltning av ett nytt centrum, en klocka på ett bord

5. Resultat och diskussion

I denna del av undersökningen kommer vi granska och diskuttera om rhizomatiken verkligen
fungerar som ett eget arbetssätt. Vi kommer även diskutera om hur rhizomatiken existerar
inom samhället och hur nätverket existerar inom andra sammanhäng än 3D-grafik.
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5.1 Varför inte rhizomatiken fungerar som ett eget arbetssätt inom 3D-grafik

Vi kommer fram till frågan om rhizomatik fungerar som ett eget arbetssätt inom 3D-grafik?
Vi har spridit rhizomatiken och gett den tillgång till allt som vi anser 3D-grafik inom spel
behöver. Vi inser att det hierarkiska arbetssättet har en orörlig struktur när det gäller
3D-grafik. Rhizomatiken i sin helhet kunde inte växa i denna miljö, men i vissa områden som
var utvalda från programmet, hade rhizomatiken en chans att växa men bara inom dess valda
gränser. Rhizomatiken existerar inom 3D-grafik men den har gränser. Det betyder att
rhizomatik har alltid funnits inom 3D-grafik, detsamma gäller allt annat i världen eftersom
det är vi själva som väljer att se det eller inte. Rhizomatik som ett eget arbetssätt inom
3D-grafik skulle inte fungera som ett effektivt arbetssätt, eftersom nätverket som
rhizomatiken försöker ständigt utveckla vill bryta alla gränser.

Dessa gränser inom 3D-grafik finns för oss och ska vara som stöd för att förminska våra
valmöjligheter. Det gör det möjligt för oss att koncentrera på specifika delar inom 3D-grafik.
Det kan framstå som att det förhindrar ens möjligheter att kunna skapa unika modeller och
försvårar utvecklandet av nya idéer men ett rhizomatiskt arbetssätt inom 3D-grafik skulle
skapa för många möjligheter och vi skulle istället få problem när vi ständigt försöker skapa
kopplingar och bryta sönder delar för att placera om dem nån annanstans. Det återstår ett
alternativ och det är en blandning av båda. När vi säger en blandning av båda, menar vi att
rhizomatiken växer inom dess utvalda gränser i 3D-grafik. Det är hur vi arbetar idag med
3D-grafik. Vissa delar inom 3D-grafik har olika utvalda gräsplattor där du som användare ska
kunna växa, leka och göra som du vill men det är inom dess regler och gränser. Rhizomatiken
finns inom det hierarkiska arbetssättet och det har det alltid gjort. Rhizomatiken kan inte själv
fungera som ett arbetssätt inom 3D-grafik utan behöver hjälp av ett annat arbetssätt, som det
hierarkiska arbetssättet. Rhizomatiken måste tyglas och begränsas som ett djur i ett zoo. Det
hierarkiska arbetssättet är som fängelsevakter för rhizomatiken.

Vi har insett att rhizomatiken inte går att rädda ifrån dess avgränsningar. Det hierarkiska och
det rhizomatiska arbetssättet är beroende av varandra, de kan inte existera utan varandra.
Dessa två motpoler skapar det 3D-grafiska arbetssättet som vi använder idag. Utveckling av
3D-grafik är inte skapat med tanken om att rhizomatik ska kunna växa inom det. Det är vi
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som har startat ett krig där vi försöker plocka isär 3D-grafik och plantera frön som sedan ska
växa. Vi har förlorat konflikten för ett rhizomatiskt arbetssätt inom 3D-grafik. Vi har insett
att det alltid kommer att vara ständiga konflikter eftersom det hierarkiska och det
rhizomatiska måste strida emot varandra. Anledningen är att de tillsammans ska kunna skapa
ett arbetssätt inom 3D-grafik, som har en balans mellan strukturerat och icke strukturerat.

5.2 Samhällets ökande produktionskrav

I texten har vi genomgående arbetat med att applicera och ge 3D-grafik ett nytt synsätt med
rhizomatik. Istället för att enbart koncentrera oss på 3D-grafik, vill vi se hur det hierarkiska
arbetssättet kan se ut i vår omvärld. Avsikten för att kunna se likheter mellan 3D-grafik och
andra arbetsområden. Eftersom 3D-grafiken inte är den enda sorts produktion där det
förekommer produktionskrav, vill vi se andra arbetsområden med ett rhizomatiskt synsätt.
Det hierarkiska arbetssättet är som samhällets ökande produktionskrav. Det strävar efter en
effektiv arbetsprocess som ger resultat. Detta resultat kan vara i vinster eller i ökad
produktion. Inom 3D-grafik handlar det hierarkiska arbetssättets resultat om tidsbesparing
och kvalité på produkten. Produkten är modeller i vårt fall. Programmen vi använder för att
producera 3D-modeller är anpassade efter det hierarkiska arbetssättet.

Vad är då rhizomatiken för något i ögonen av det hierarkiska arbetssättet? Rhizomatik
hindrar effektivitet inom produktionen. Rhizomatik förstör samhällets effektivitet i och med
att det leder till ständig förändring och nytänkande. Eftersom den 3D-grafiska produktionen
är en del utav samhällets ökande produktionskrav, anser vi att det är viktigt att se hur
rhizomatiken möter det hierarkiska arbetssättet inom andra professioner.

I nästa del av diskussionen kommer vi att utgå ifrån Staffan Stranne (2004). Vi diskuterar hur
rhizomatiken påverkar och kan appliceras inom andra arbetsförhållanden än just skapandet av
3D-grafik. Vi vill undersöka om rhizomatiken verkligen är ett så pass improduktivt arbetssätt
inom andra arbetsförhållanden utanför det 3D-grafiska.
När det gäller elektrikerna vid Tarketts underhållsavdelningen finns för övrigt
Page 27

ett antal intressanta iakttagelser att göra. Den tekniska utvecklingen, gestaltad
i användning av integrerade kretsar och tillämpad informationsteknologi,
tvingade fram en specialisering av kompetensen på ett sätt som kontrasterade
mot de i övrigt integrationistiska ambitionerna.366 Samtliga styrsystem i
produktionsenheten var i det sena 1990-talet digitaliserade, vilket betyder att datorer
med hjälp av specialdesignade program övervakade, styrde och reagerade på
kontinuerligt inkommande information från produktionsprocessens olika delmoment.
Automatiska åtgärder som svar på informationen utfördes av det integrerade
digitala systemet i den utsträckning informationen kunde vara förutsedd i
de operativa programmen. När unika/oförutsägbara problem uppstod, räckte således
de automatiska övervaknings- och styrsystemen inte till. Via ett digitalt intranät
tillkallades vid sådana tillfällen personal från underhållsavdelningen, till
exempel den underhållselektriker som hade det exklusiva ansvaret för det aktuella
aggregatet. Staffan Stranne (Produktion och arbete i den tredje industriella
revolutionen –Tarkett i Ronneby, 2004). s112

Här kan vi se hur en övergång skapas. Där underhållselektriker går ifrån att arbeta med flera
olika aggregat och kunna röra sig fritt mellan arbetsuppgifter för att sedan bli bundna till nya
specialdesignade program. Vi kan se hur detta specialdesignade program har likheter med
programmen vi använder när vi skapar 3D-modeller. Programmet Xnormal använder vi för
att baka modeller, är mycket likt detta specialdesignade program, eftersom vi använder bara
programmen när vi ska göra en enskild sak och bara på ett sätt. Båda programmen är starkt
bundna till det hierarkiska arbetssättet. Vi kan se hur rhizomatiken hade kunnat växa innan
det blev för bundet till det hierarkiska arbetssättet när övergången från att kunna arbeta med
flera arbetsuppgifter till att arbeta med specifika aggregat. Det har uppstått ett ökande
produktionskrav där rhizomatiken inte kan placeras enligt det hierarkiska arbetssättet.

Rhizomatiken hade sitt fäste kring det första arbetssättet för underhållselektrikerna. Där
skapades möten mellan arbetare och problem löstes inte enbart på ett enskilt vis utan dem
hjälper varandra att lösa problemen. Mötena mellan arbetarna skapar olika
deterritorialiseringar där arbetarna tar kunskap ifrån varandra när dem kan röra sig fritt
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mellan dem olika aggregaten och utföra varandras arbetsuppgifter. Reterritorialiseringar
skapas här också när arbetarna tar kunskaper ifrån andra arbetsuppgifter och försöker
använda dem på resterande aggregat. I dessa arbetsförhållanden skapas det ständigt
förändringar och nytänkande inom arbetsplatsen. Där arbetare interagerar med varandra för
att lösa problem. Dem isolerar sig inte ifrån varandra och specialiserar sig inte på enskilda
saker. I dessa förhållanden skapas nya idéer och problemlösningar som inte bara är kopplade
till ett enskild problem men till ett helt nätverk av arbetare och arbetsuppgifter.

Detta är det som rhizomatiken kan erbjuda om vi tillåter det. Istället har dessa arbetare fått
speciella kunskaper som är knutna till speciella aggregat. Denna specialkompetens leder till
ett mer effektivt och organiserat arbete där varje enskild person specialiserar sig på ett
speficikt aggregat. Men här kan inte nytänkande och förändringar hända i samma
utsträckning som vid tidigare arbetssätt. Det hierarkiska arbetssättet har tagit över
underhållselektrikerna. Det vi har insett när vi har granskat 3D-grafik är att det måste finnas
en balans mellan rhizomatiken och det hierarkiska arbetssättet. Dessa två motståndare,
rhizomatiken och hierarkiska arbetssättet måste existera i balans med varandra. Det tidigare
arbetssättet där underhållselektriker kunde röra sig mellan olika aggregaten och utföra
varandras arbetsuppgifter hade en balans. Balansen mellan rhizomatiken och hierarkiska
arbetssättet får inte rinna över och bli för mycket av den ena eller det andra. Det visar sig här
också att det hierarkiska arbetssättet vinner detta “krig” över rhizomatiken. Detta visar hur
rädda vi är för förändring och nytänkande där vi istället föredrar en kontrollerad miljö som
stänger in arbetare för att på så sätt kunna specialisera dem på enskilda arbetsuppgifter. Detta
placerar ett stängsel runt nya idéer och gemensamma sätt att lösa problem.

Staffan Stranne (2004) tar upp hur teknikutvecklingen inom Tarkett påverkade
produktiviteten men också varför dessa uppgraderingar blev installerade. Vanligtvis anpassar
företag särskilda arbetsdelar digitalt och maskin-anpassade för att öka produktivitet samtidigt
som man minskar antalet arbetare och därmed minskar utgifterna till arbetare. När det gäller
Tarkett så infördes dessa nya maskiner, inte för att göra besparingar utan mestadels för att det
inte existerade tillräckligt med arbetskraft till att börja med och att introducera dessa nya
maskiner att göra specifika arbetsuppgifter hjälpte både ägare av företaget och arbetarna.
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Den nya bandpresstekniken som började introduceras med aggregatet ”Bandpress 219”
under 1996 innebar en längre driven funktionell flexibilitet än vad som var fallet i övriga
avdelningar. Rotationssystem blev mer konsekvent genomförda och de olika
befattningarna var statusmässigt mindre graderade. Det kan hävdas att kompetensen
breddades såväl individuellt som kollektivt bland personalen. Staffan Stranne
(Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen –Tarkett i Ronneby, 2004).
s113

Initialt var arbetarna positivt inställda till maskinerna dock som småningom började dem
ifrågasätta sig själva och deras grundkompetens. Personalen utförde olika sorters uppgifter,
vilket bidrog till problem utifrån att personalen endast skaffade den ytliga kunskapen dem
behövde för ett specifikt arbetsmoment. Vilket även bidrog till att gemenskapen inom
företaget och personalen blev segregerat.

I jämförelse med 3D-grafikens utvecklingen så finns det likheter och olikheter mellan dessa
två olika arbetsområden. Tarkett introducerade nya maskiner för att förenkla
arbetsuppgifterna och likaså skapas nya mjukvaror samt metoder inom 3D-utveckling för att
förenkla arbetsprocessen för att skapa 3D-grafik. Skillnaden mellan dessa är att ett
mjukvaruprogram används oftast av en person och ansvaret för produkten ligger fortfarande
hos 3D-grafikern. När nya maskinvaror introduceras så är det för att ersätta det mänskliga
och kan därför öka produktivitet. Maskiner besitter inte samma begränsningar och kapacitet
som en människa och kan därför jobba mer konstant. 3D-grafikern har fortfarande ansvar för
sin produkt medan fabriksarbetaren förlorar allt ansvar för den. Utifrån ett rhizomatiskt
perspektiv (nätverket går alltid framåt) så ser hur vi hur utvecklingen inom dessa två olika
områden påverkas annorlunda.

Man kan välja att se det från olika perspektiv, vi kan säga att det är positivt att utvecklingen
går framåt för att få en ökad produktion inom båda områden men vi kan också se det utifrån
hur det nya påverkade det tidigare arbetssättet. Personal på fabriker förlorar sina jobb på
grund av den tekniska utvecklingen medan en 3D-grafiker behåller sitt yrke och får det lättare
för sig att utföra sitt arbete med en mer lätthanterlig mjukvara. Vi kan säga att fabriken och
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3D-utvecklingen har två olika rhizomatiska nätverk. Eftersom arbetet i fabriken är mer
fysiskt anpassad och utveckling av 3D-grafik är digitalt anpassad så skiftar kraven gentemot
arbetsrollerna markant. Rhizomatiska nätverket inom dessa hierarkiska arbetsförhållanden
går alltid framåt men det intressanta är hur nätverket skiftar beroende på hur olika
arbetsuppgifterna är. Vi kan se den digitala och den mekaniska utvecklingen som en del av
det rhizomatiska nätverket som omsluter allting. Vi kan även koppla in deterritorialisering
och reterritorialisering i detta sammanhang, för att mer konkret sammanställa rhizomatiken
inom områdena.

Introduktionen av nya maskiner och utbyte av personal är en skiftning i det rhizomatiska
nätverket, detta avbrott skapar nya nätverk som sprider sig annorlunda gentemot tidigare.
Man kan säga att nätverket sprider sig starkare åt det produktionskrav som samhället och
omvärlden eftersträvar samtidigt som det sprider sig starkt åt den riktning som ökar mest
inkomst för ägare. Detta betyder att nätverket börjar lämna det mänskliga då allt fler
arbetsområden blir ersatta av maskiner. Vi anser att det rhizomatiska nätverket blir mer
instängt eftersom det blir mindre noder (människor) att interagera med det. Eftersom
maskinerna är statiska och inte gör individuella val är det svårt för nätverket att komma
vidare på ett rhizomatiskt vis. Det kan dock ses som positivt eftersom vi vet att ett
rhizomatiskt förhållningssätt när vi ska arbeta blir katastrof eftersom man måste sätta gränser
för rhizomatiken för att kunna arbeta med det.

Bortsett från nya maskiner och mjukvara så är även arbetsförhållanden annorlunda på dessa
områden. Staffan Stranne (2004) nämner hur arbetstempot påverkade personalen negativt,
stress blev en stor faktor hur personalen agerade gentemot varandra. Det blev en
tävlingsinriktad attityd mot varandra att prestera bättre. Eftersom pressen var stor att nå
produktionsmålen så uppstod det att personalen inte accepterade nykommen personal utan
dem egenskaper som dem ansåg var tillräckligt för att kunna arbeta produktivt.
I strävan att nå de angivna produktionsmålen uppstod tendenser till att grupperna inte
accepterade enskilda anställda med nå- gon egenskap som kunde tolkas som nedsättande
för arbetskapacitet och effektivitet. I vissa konkreta fall handlade det om kvinnor i
avdelningar med starkt manligt könskodade arbetsuppgifter, personer med arbetsskador
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och sjukdom, eller anställda som helt enkelt hade rykte om sig att inte nå upp till (den
manliga) normen för effektivitet. Staffan Stranne (Produktion och arbete i den tredje
industriella revolutionen –Tarkett i Ronneby, 2004). s138

I jämförelse med grafiskt skapandet så finns det ingen direkt könsnorm för skapandet av
grafik, dock har spel i sig haft synen att vara mer mansdominerad. Som redan nämnt så
förekom det en tävlingsinriktat miljö på företaget mellan personalen. Dessa tävlingar bestod
av att olika skiftlag, om vem som kunde prestera bäst under sitt skift. Detta kan dock ses som
både produktivt och kontraproduktivt. Det som möjligtvis var positivt för personalen var att
dem jobbade som en enhet och hjälpte varandra men det som faktiskt hände var att dessa
olika lag tenderade att skjuta bort dem nödvändiga stegen i produktionen. Vilket gjorde att
skiftet som kom efteråt hade svårt att fortsätta vidare med arbetet utan att markant prestera
sämre än föregående lag.
I ett helhetsperspektiv kunde detta vid sidan av stressen vara kontraproduktivt även för
företaget, genom att skiftlagen kunde tendera att skjuta nödvändiga åtgärder som
medförde spill framför sig, vilket i vissa fall senare orsakade onödigt mycket spill, även
om det drabbade skiftlaget som kom efter. Produktiviteten kan därför inte mätas utifrån
och relateras till enbart de enskilda skiftlagens kortsiktiga kvantitativa resultat. Staffan
Stranne (Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen –Tarkett i Ronneby,
2004). s138

Vi kan se att den stressiga miljön påverkade personalen och produktiviteten negativt. Stress
inom det flesta yrken är negativt och även i grafiskt skapandet så brukar stressen alltid bestå
av en tidsgräns när allt ska vara klart. Det händer oftast att personalen arbetar utöver ordinarie
arbetstider. Som vi skrev i föregående del, kan vi se det som ett rhizomatiskt nätverk, med
mer fokus på det mänskliga och mentala. Vi kan utgå från maskinerna som en startpunkt av
nätverket som sedan sprider sig vidare till personalen som en “stress-nod”. Som vartefter
sprider sig vidare från övriga medarbetare till andra och orsakar oro och prestationsångest,
för att nå upp till nya kraven. Detta stressmoment förekommer i många andra
arbetsförhållanden och yrken, när ett företag växer ökar också kraven på personal. Inom
3D-skapandet så förekommer det förstås stress men stressen att bli ersatt av ett mekaniskt
program är inte del av den, och det är det som är den stora skillnaden mellan digitalt
Page 32

skapandet och ett praktiskt yrke. Det intressanta är hur de rhizomatiska noderna som
personalen sänder ut till varandra samspelar sinsemellan och ändras konstant. Detta blir
negativt då för varje gång en nod interagerar med en medarbetare inom företaget så höjs
stressen och orsakar ännu mera oro.

5.3 Rhizomatiken i omvärlden

Vi har genomgått bitar av hur produktionen av golvplattor hos Tarkett kan ses ur ett
rhizomatiskt perspektiv. Vi anser att det finns mycket gemensamma problemområden som
existerar både i 3D-grafikens produktion och produktionen av golvplattor hos Tarkett. Vi har
insett att rhizomatik kan appliceras inom olika områden i världen och att det existerar ett
motstånd mellan rhizomatik och hierarkiska arbetssättet inom andra områden i världen. Detta
fenomen existerar i hela samhället. Det rhizomatiska nätverket upphäver aldrig att växa. Det
finns inom alla arbetsområden och det hierarkiska arbetssättet kommer alltid att existera för
att skapa avgränsningar. Från att gräset växer på en utvald plats i mitten av en rondell till att
underhållselektriker har specialkompetens inom sitt yrke, blir dem bundna till speciella
aggregat så har det hierarkiska arbetssättet alltid haft en influens. Detta fenomen sträcker sig
genom hela samhället och påverkar rhizomatikens oändligt växande nätverk.

Vi vill hävda att personalen på Tarkett har blivit utsatta och testade inför det nya hierarkiska
arbetsförhållanden där det är näst intill omöjligt att faktiskt kunna prestera lika bra och felfritt
som en maskin gör. Maskiner följer ett strikt regelverk som dem inte kan sträva ifrån
eftersom den inte har eget tänkande eller vilja. Om vi ser Tarkett som en mjukvara är dessa
maskiner nya uppdatering av programmet, eller också ett helt nytt program som ersätter ett
redan existerande program. Den markanta skillnaden blir att mjukvaran fortfarande behöver
bearbetas av en grafiker. Även om det kräver att grafikern måste lära sig ett nytt program,
kvarstår faktumet att det fortfarande finns en plats för grafikern att jobba på. Visserligen kan
dessa maskiner ses utifrån ytterligare perspektiv, där maskinerna faktiskt har skapat nya
arbeten eftersom dem behöver ingenjörer som kan hantera och reparera dem om så skulle
behövas.
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5.4 Det rhizomatiska vardagsrummet

Vi har tittat på de praktiska delarna i skapandet av vår rhizomatiska gestaltning. I denna del
vill vi fördjupa oss i vad vår gestaltning har gett oss och försöka koppla samman allt vi har
arbetat med under undersökningen till vår gestaltning. Hur betydelsefull är egentligen vårt
rhizomatiska rum gentemot vår frågeställning och syfte?

5.5 Gestaltningens samhörighet med omvärlden

Gestaltningen vi har arbetat på är ämnat att vara kopplad till omvärlden. Vi skapade ett
vardagsrum för att demonstrera för åskådaren att rhizomatiken existerar överallt. Vi tog en
del av vår värld men samtidigt något som dem flesta kan relatera till. Vi valde ett
vardagsrum, ett rum där vi spenderar mycket tid i. Vi har skapat en koppling mellan
åskådaren och oss för att förtydliga hur vi själva är en del av det hierarkiska arbetssättet, vi
visar det genom att göra ett vardagsrum som har möblerats på ett “vanligt” vis där en TV är i
centrum. Vi har genomgått begreppen deterritorialisering och reterritorialisering som grundar
sig från Levi R. Bryant (2011). Vi har valt dessa begreppen för att de är en del av
rhizomatiken men också för att det är begrepp som kan användas på allt som existerar. Vad
gäller vår gestaltning ansåg vi att Bryants sätt att förklara hur en bit kod kan tas från ett ting
eller plats och placeras på ett annat ting eller plats fungerar utmärkt i jämförelse hur vi vill
förklara hur ett enkelt vardagsrum är kopplad till rhizomatiken utifrån vårt arbetssätt.
Thus, for example, Deleuze and Guattari will write that “[t]he crocodile does not
reproduce a tree trunk, any more than the chameleon reproduced the colors of its
surroundings. The Pink Panther Imitates nothing, it reproduces nothing…” (11). What the
crocodile and chameleon do is steal a bit of code– formed matter –the former stealing the
texture of tree bark, the latter bits of color. Codes are always functional. The tree bark
serves a particular function for the tree, the greenness of leaves serves a particular
function for leaves or is a bi-product of functions like photosynthesis. In stealing a bit of
code, quality is divorced from function and takes on a new function for these animals.
There is not representation, resemblance, or imitation, but rather the formation of a new
set of functions. Levi R. Bryant (Deterritorialization, 2011).
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Istället för att olika djur försöker anpassa sig till en miljö som Levi R. Bryant (2011) skriver
så har vi visat hur vi som människor anpassar våra boenden, i detta fall vårt vardagsrum till
vår miljö. Med detta menar vi att man placerar oftast tv:n i centrum av rummet, där efter
bygger vi inredningen efter relevans. Vi vill förtydliga med deterritorialisering och
reterritorialisering att det går att omplacera alla möbler och ändra centrumet i rummet såsom
djur gör när de tar en bit av kod för att anpassa sig till sin miljö.

Vi tycker det är relevant att ta in Keith Hamon (2010) synsätt på asignifying rupture. Hamon
menar att en individ ständigt försöker bryta sig loss från sin “bestämda” plats. Hamon tar upp
ett exempel, om klassrummet med elever där eleverna alltid försöker bryta sig loss från den
“satta” titeln av att dem är elever. Detta försök till brytning uppstår inte bara hos eleverna
utan detta uppstår hos lärarna och klassrummet i sig. När vi arbetade med gestaltningen
genomgick vi detta försök av brytning, vi ville bryta loss ifrån oss själva och det vi redan
visste. Det för att kunna se våra skapelser med nya ögon och samt ge nyare perspektiv kring
vår gestaltning och dess innebörd.
A rhizomatic rupture is asignifying; that is, it stands against or ignores any label applied
to it, rendering the label sterile, inappropriate, incoherent, an obvious power-play by the
signifying, overcoding fascist who applies it (even if that fascist is the rhizome itself). It's
the rhizomes way of saying, "I am more and other than just this," whatever this is. Keith
Hamon (Communications & Society, 2010)

Vi kan se vårt vardagsrum som klassrummet som Keith Hamon (2010) skriver om i artikeln,
samtidigt kan vi se möblerna som eleverna och oss skapare, som lärarna. I vårt rhizomatiska
vardagsrum så existerar det ett ständigt försök till brytning av normer och regler. Vi har
själva insett att vi tagit oss loss från normerna i skapandet och tänkandet kring en digital
gestaltning. Eftersom det är rhizomatiken vi arbetar med så har brytningen uppstått per
automatik.

Det finns också ett annat synsätt vi kan applicera på vårt vardagsrum och det är fenomenet
hybrid kulturer. Ian M Clothier (2005) skriver om detta och vi kan se hur vårt vardagsrum
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kan ses som olika kulturer som tar och ger olika influenser ifrån varandra. Alla möbler och de
olika materialen de består av kommer ifrån olika delar av världen och med det ifrån olika
kulturer. Tillsammans så skapar dom en ny sorts kultursfär där influenser ifrån olika kulturer
deterritorialiserar och reterritorialiserar sig i detta vardagsrum. I ett vardagsrum kan vi inte
säga till exempel att alla möbler är producerade i Sverige. Utan alla möbler har sitt ursprung i
andra delar av världen som till exempel att soffbordet är producerat i Kina. Vårt vardagsrum
existerar inte i verkligheten men den ska avspegla hur det kan se ut i verkligheten där möbler
har olika ursprung. När vi ser alla möbler tillsammans så kan vi ta dessa möbler och möblera
om hur vi vill att det ska se ut. I detta skede kan vi tolka det som att vi manipulerar alla de
olika kulturerna genom att omplacera dem vart vi vill. På så sätt skapas nya uppfattningar om
hur dessa olika kulturer har sin relevans i detta rum.

Ian M Clothier (2005) hävdar att olika hybridkulturer har likheter med Internet eftersom båda
grundar sig inom rhizomatik och samt specifikt asignifying rupture. Det han menar är att
kulturer vi lever i och tekniker vi använder har likheter där Internet fungerar som en
kultursfär, där människor ifrån olika kulturer kan träffas. Vi har skapat en liknande koppling
där vi skapat ett vardagsrum som visar hur alla möbler kan flyttas runt för att skapa olika
kopplingar mellan kulturerna, dessa möbler kan representera likadant som vi skulle kunna
göra i verkligheten.

Den markanta skillnaden mellan vårt arbete och det som Ian M Clothier (2005) skriver om är
att hans arbete handlar om människans interaktioner mellan andra människors kulturer. Vi
har inte lyckats uppnå en liknande koppling i vårt vardagsrum men istället visar vi hur möbler
som är skapade av människor ifrån olika kulturer applicerar deras kunskaper i det de skapar.
Vilket leder till att varje skapelse av en möbel är en representation av dom själva och deras
kultur. Därigenom kan vi som möblerar interagera med dessa olika kulturer genom att skapa
olika deterritorialiseringar och reterritorialiseringar. Problemet är att när vi har skapat
3D-modeller utav möbler och lagt allt samman i ett rum är alla modeller skapade utav oss och
inte av personer ifrån andra kulturer. Istället har vi försökt att få det att se ut som att det
kommer ifrån olika kulturer. Med andra ord en representation om hur verkligheten kan se ut
och hur vi kan manipulera den.
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När vi hade skapat vår gestaltning insåg vi hur relevant det är att kunna jämföra med och hitta
liknande arbeten inom rhizomatiken. Gruppen Raumzeipiraten (2013) kände vi en koppling
till gentemot deras fysiska avspeglar av sin definition av rhizomatiken. Även om våra slutliga
skapelser inte liknar varandras på något vis så kan man se hur tankegångarna har varit för
båda parter i skapandet. Det framkommer dock inte hur djupt denna grupp har valt att gå in i
självaste rhizomatiken utan det framstår mer som att de skapar för att det är roligt. Det är inte
fel men vi har svårt att koppla deras arbete till vårt för att få det relevant till vår
undersökning, än att se hur dessa personer ser rhizomatiken på och hur de har valt att
avspegla den.

5.6 Gestaltningens mening och syfte

Vi har insett att vår gestaltning av rhizomatiken egentligen inte är mer än det, en tolkning av
vår syn av rhizomatiken. Det är svårt att undersöka vidare och koppla resterande del av
arbetet kring vår gestaltning eftersom målet med gestaltningen var att avspegla rhizomatiken
och det är det vi gör. Vi menar dock att rhizomatiken är så mycket bredare än en visuell
tolkning av den. Att utförligt arbeta vidare med gestaltningen som ståndpunkt i resterande del
av undersökningen kommer inte fungerar på den djupa nivå vi egentligen var efter från
början. Vi underskattade rhizomatikens helhet och försökte stänga in den i en form av en
digital gestaltning. Vi tillförde en struktur för rhizomatiken i vårt projekt, vilket vi har insett
är så långt ifrån rhizomatiken man kan egentligen komma. Vi kan se likheter mellan Nathan
Newman (1997) och vår gestaltning i hur Newman väljer att tolka Internet som en
rhizomorphic struktur istället för en rhizomatisk. En rhizomoprhic struktur går emot den
rhizomatiska strukturen genom att ha en sorts struktur och uppbyggnad, vilket han hävdar att
Internet har.
Here, we need to distinguish between the terms "rhizomatic" and "rhizomorphic".
"Rhizomatic" describes a system which adheres to all six principles of the
rhizome, with no characteristics of the tree. "Rhizomorphic" means having
rhizomatic tendencies without excluding arborescent attributes. I want to argue
that the Net is not an uncomplicated instance of a rhizomatic system but rather a
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rhizomorphic one. In other words, I shall argue that it is problematic to say that
the Net is a rhizome, not a tree. Nathan Newman (Internet-rhizome, 1997) s1.

Vi kan koppla in termen “rhizomorphic” i vår gestaltning. Man kan säga att vi försökte tvinga
fram en struktur när vi arbetade och det, som sagt, går emot poängen av rhizomatik. Detta
tvång till struktur som vi ansåg att vi behövde visste vi inte under uppbyggnaden av
gestaltningen att det existerade, och att det inte var så rhizomatiskt som vi var efter att uppnå.
Vi byggde en rhizomatisk scen utefter en struktur som vi redan hade planerat. När vi insåg
hur lite betydelse vår gestaltning egentligen hade gentemot det som var grundtanken, anser vi
att det är mer positivt än negativt. Vi fick mer förståelse för rhizomatiken efter vår skapade
gestaltning. Gestaltningen i sig har inte så mycket tyngd i vårt arbete men vi har ändå lyckats
koppla vidare den till vår undersökning på grund av den förståelse vi har fått genom att inse
vad vår gestaltning egentligen innebar.

Vi har insett att vår metoddel är den del av undersökningen gentemot vår frågeställning som
har mest tyngd, detta har vi också diskuterat med oss själva där vi kunde spekulera redan
innan vi blev klara med vår gestaltning att vårt fokus kommer befinna sig på metoder.
Gestaltningen var mer som ett test för att kunna visualisera vår tolkning av rhizomatiken och
sätta våra praktiska kunskaper i verket och utefter det se vad vi kunde åstadkomma.
Gestalningen blev en biprodukt av vår egentliga undersökning och inte ett slutresultat.

Vi anser att vår gestaltning är för tunn och inte lika djupgående som önskats. Därför valde vi
att gå djupare med rhizomatiken i sig och försöka anpassa vår gestaltning utefter det nya
djupet. Vi valde att ta en djupare aspekt av rhizomatiken och fokusera på samhällets
produktivitetskrav. I jämförelse med vår gestaltning med redan existerande yrkesområden
och företag samtidigt som vi skulle applicera in den rhizomatiska aspekten inom dessa
områden. Det uppstod ett klart samband mellan vår produkt och arbetsförhållanden som
uppstod i samhället och hur ändringar inom dessa företag kunde ändra det rhizomatiska
nätverket. Dessa ändringar i nätverket kunde vi applicera till vår gestaltning och se hur
nätverket hade ändrats och på så vis se det utifrån andra perspektiv.
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5.7 Det rhizomatiska rummets begränsningar

Det framkommer tydligt att rhizomatiken som ett tillämpad arbetssätt inom skapandet av
3D-grafik var oförenligt med det vi hade för avsikt att åstadkomma. Eftersom vi redan hade
tankar att gestalta i Unity, visste vi redan att vi måste följa en satt struktur i Maya,
modellerandet behöver följa strikta steg för att kunna föras in i Unity. Detta påverkade förstås
appliceringen av rhizomatik till det praktiska arbetet i Maya, då rhizomatiken är
oregelbunden och inte följer regelverk. Vi kom överens om att undgå från rhizomatiken inom
det praktiska arbetet i Maya, men att vi hädanefter applicerar det i Unity. Hade vi haft tankar
på att göra ett spel eller liknande (följa specifika regelverk) så hade utrymmet för applicering
av rhizomatiken i gestaltningen minskat markant. Vi anser att rhizomatiken sitter fast vad
gäller avgränsningen till 3D-grafik. Även fast vi ville undgå rhizomatiken inom Maya, finns
den där hur som helst, det beror på hur man väljer att se på det. Vi anser att det kan ses från
ett annat perspektiv, där vi som 3D-grafiker skapar en modell och är därmed en del av ett
rhizomatiskt nätverk. Vi grundar våra val utifrån tidigare egenskaper (noder) som vi berörts
av och processat och sedan förs noderna från oss själva till en digitalisering av våra idéer. I
gestaltningen så förs noderna vidare som upplevelser till åskådare och som en reflektion av
oss som skapare.

Vi nämnde att appliceringen av rhizomatiken skulle vara mer lättsamt i vår gestaltning
eftersom vi inte skulle följa strikta regelverk. Detta beror på hur man väljer att se
rhizomatiken. Vi skapade tre olika scener varje scen avspeglar hur ett rhizomatiskt nätverk
kan se ut men vi gjorde inte rhizomatiken till den stora aspekt som den egentligen är. Vi kan
säga att; “Det gick att applicera rhizomatiken till Unity och så här blev det” eftersom vi
tidigare hade förutspått att Unity, för den gestaltning vi vill skapa, är mer lämplig för
rhizomatik. Det vi valde att fokusera på var det visuella inom rhizomatiken och inte den
djupare delen av den, vi antog att Unity var mer anpassad eftersom vi skulle ha frihet att
placera ut våra modeller hur vi ville, och det tyckte vi var tillräckligt rhizomatiskt. Man kan
säga att vi nedvärderade rhizomatiken för att lättare kunna gestalta den och för att vi som
3D-grafiker ville skapa grafik och på någotvis kunna visa det vi skapat i en fin miljö.
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Vi kom till insikt att det vi gestaltade var mer ett sätt att försöka ursäkta och berättiga våra
skapelser genom att säga att det var rhizomatik. Vi har avspeglat ett rhizomatiskt nätverk i
form av ett vardagsrum och även kunnat applicera in ett fåtal principer till scenen så anser vi
att det egentligen inte var nödvändigt vad gäller gestaltningen. Det framstår mer att vi
försöker intala oss själva och få åskådaren att tro att detta som vi skapat är rhizomatiskt
genom att applicera in rhizomatikens huvudprinciper och samtidigt förklara hur noderna är
befintliga. Visserligen är det ett rhizomatiskt nätverk vi har skapat, vi anser dock att
problemet är att vi som individuella individer har strukturerat upp detta nätverk med
planering av vad som kan ses som rhizomatiskt. Vi tog kontroll över ett oregelbundet nätverk
och bestämde hur det skulle se ut. Det vi betvivlar är om det är möjligt att ens producera ett
rhizomatiskt nätverk med en redan existerande planering i beräkning. Den nämnda tanken,
eller idén, grundar sig från en framtida visuell syn av hur vi vill att det ska se ut, som vi sedan
försöker återspegla i form av praktiskt arbete. Vi anser att det är en betydande skillnad mellan
ett genuint rhizomatiskt nätverk och ett planerat rhizomatiskt nätverk. Även om ett planerat
nätverk innehåller icke-planerade noder, anser vi att det inte är möjligt att skapa ett genuint
rhizomatiskt nätverk med planering.
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6. Ordlista

Nyckelbegrepp

Asignifying rupture: Är en av de sex huvudprinciperna inom rhizomatiken som betecknar
hur ett rhizomatiskt nätverk kan uppleva utbrott. Dessa utbrott kan ändra nätverket, försvaga
eller förstärka det men aldrig stoppa det. Asignifying rupture består av reterritorialisering och
deterritorialisering.

Deterritorialisering: Att ta något eller någonting ifrån dess ursprungliga plats. Att bryta sig
loss ifrån ett större ting.

Kartografi: Inom rhizomatiken så betecknar kartografin uppbyggnaden av rhizomatikens
nätverk. Ett rhizomatiskt nätverk kan inte ta slut och har inte heller en början. Vi kan dock
välja att själva bestämma en start i nätverket att utgå ifrån.

Reterritorialisering: Är den process som sker efter deterritorialiseringen har skett och i
samma process så bildas det något nytt i dess plats, detta nya är det som kallas
reterritorialisering.

Rhizomatik: Rhizomatik grundar sig från termen rhizom som har blivit anpassat till den
filosofiska aspekten av att allting är en del av ett nätverk, detta nätverk kan sprida sig hur som
helst, vart som helst och utan ett slut.

Rhizom: Termen som används för att förklara den okonstruerade uppbyggnaden av
rotsystem hos särskilda växter. Dessa rötter sprider sig hur som helst och har ingen planerad
riktning.

Tekniska termer
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Ambient occlusion map: Är den del av textureringen som skapar skuggor på modellen,
också utifrån high-poly versionen.

Automotiv: Är begreppet för olika fordon med motorer. Vissa
3D-modelleringsprogram/metoder är mer anpassade för att skapa automotiva objekt.

Baka: Den process som används när vi ska ta high-poly-modellen (med detaljer) och
tillsammans med low-poly-modellen baka in dessa tillsammans i Xnormal för att få detaljerna
från high-polyn att synas på low-polyn.

Extrude: Ett verktyg i Maya som låter oss att dra ut en specifikt face av modellen.

Faces: Modellerna i Maya är uppbyggda av geometri som består av faces. Dessa faces kan vi
korrigera lite hur vi vill med hjälp av de verktyg som Maya besitter.

Gestaltning: Ett sätt att visualisera känslor och tankar i form av en produkt.

High-poly: High-poly är en detaljerad version av sin grundmodell där man sedan brukar baka
ut dess detaljer och gestalta detaljerna på sin low-poly modell.

Low-Poly: Low-poly är den lågdetaljerade versionen av modellen som ska användas i
spelmotorn.

Maps: Maps eller kartor är den termen som används när man talar om färgläggning av
modellen.
Metalic map: Är den del av textureringen som skapar reflektioner av ljuset beronde på valt
material.

Normal map: Är den del av textureringen som skapar smådetaljer på modellen utifrån
high-poly modellen.
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Polygonal: En polygonal form är ett mångsidigt virtuellt objekt som kan formas med hjälp av
verktyg i 3D-modelleringsprogram.

Texturering: Färgläggning av modellerna.

TGA-filformat: Detta filformat är bäst anpassat för spelmotorn Unity.

UV-Cuts: Är ett verktyg i editorn som tillåter oss att klippa och korrigera uv-mappen för att
få bästa resultat.

UV-Editor: Det program som används där vi får en visuell bild av hur texturen kommer
läggas på modellen.

UV-mappning: Processen inom editorn där vi planerar ut hur texturen ska placeras på
modellen med hjälp av olika verktyg.

Unfold: Är verktygen vi använder i Uv-editorn efter vi har klippt uv-mappen för att sedan få
en slutlig och bättre form av den.

2D-texturer: 2D-bilder vi tar textur ifrån och placerar på våra 3D-modeller.

3D-modellera: Skapandet av digitala modeller i datorn med hjälp av en mängd olika verktyg.

3D-preview: Vi får en visuell bild av hur texturen lägger sig på modellen i real-time i Quixel,
ger oss chans att korrigera texturen med direkt resultat.
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8. Teknisk bilaga

Autodesk Maya: 3D-modelleringsprogram där digitala modeller skapas.

Quixel: Mjukvaran för att texturera modellen och få en direkt 3D-preview av modellen.

Xnormal: Program som används när vi bakar vår high och low poly-modell.

Photoshop: Quixel är ett plugin till photoshop.

Unity: En spelmotor som vi använder för att presentera vår gestaltning.
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