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Sammanfattning 
 
Under 10 veckor har jag gjort mitt examensarbete tillsammans med 
Försvarshögskolan och Data Ductus AB på ett projekt som vi kallar 
för Foreign Ground. Det har resulterat i en djupgående förstudie och 
research som ska bli en bra grund för att skapa en demonstrator till ett 
utbildningsspel. Spelet är tänkt att användas för träning av FN-soldater 
som är på väg till Liberia på utlandsmission. Rapporten innefattar en 
beskrivning av den teknik som jag använt för att samla in 
referensmatreal som jag har behandlat och använt till att skapa de 
underlag som senare ska implementeras i den slutgiltiga produktionen. 
 
Jag vill tacka personalen på Data Ductus AB för att jag till slut fick 
sitta på ert företag. Jag vill också tacka de på LTU som har varit mig 
hjälp under detta projekt. Och sist men inte minst alla de andra 
studenter som också har gjort examensarbetet om Foreign Ground 
denna vår. 
 
 

Abstract 
 
During the time of my degree thesis with FHS and Data Ductus AB I 
had the honor to be able to work at a project called Foreign Ground. 
We are working at a prototype to an educational game for the Swedish 
Army and UN. The goal is to make a game that can help the UN 
soldiers train how to make important decisions in real-time before it 
actually happens. My assignment was to collect information about 
Kosovo and study the environment surrounding the cities. I was 
supposed to have a pretty clear view of how Kosovo looks like so I 
later could make a realistic game environment out of my collected 
pictures and information. 
This rapport describes the way I worked and the technique that I used 
to collect the reference material that I processed and is to be used in 
the final product. 
 
I would like to thank the personal at Data Ductus AB and the people at 
LTU. Finally I would like to thank all the students that also have done 
their degree project about Foreign Ground. 
 
 

 
__________________ 

Simon Tingell 
Skellefteå, 2005 
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1 Foreign Ground 
 
”Spel och simulatorer som skall avspegla existerande miljöer måste 
för spelaren vara trovärdiga vad gäller landskap, arkitektur, attribut 
och ljussättning. För att kunna bygga och implementera sådan 
realistiska och trovärdiga miljöer krävs ett grundligt förarbete med 
referensmaterial, skissarbete och tester. ” 

Håkan Wallin 

1.1 Inledning 
 
Dagens datorspelsindustri blir mer och mer komplicerad. Det krävs 
ofta flera år av studier för att behärska programvarorna som behövs för 
att skapa grafiken och de komponenter som bygger upp spelvärldarna i 
de nya spelen. Det innebär att man som åskådare i realtid kan styra var 
du ska t ex titta, gå eller interagera med miljön på ett mer konkret vis 
som att lyfta föremål eller skjuta ner dina fiender. Men i vårt fall 
kommer interaktionen i huvudsak bestå av kommunikation mellan FN-
soldaterna och lokalbefolkningen och hur man med minsta möjliga 
våld ska kunna utföra den mission som man har blivit tilldelad.  
 

1.2 Syfte 
 
Datorspel, vissa anser att det är bara ett nöje eller ett sätt att fördriva 
tiden. Men jag tror att det finns en stor framtid för spelbranschen som 
ännu inte är så känd för allmänheten. 
Tänk dig att kunna uppleva en värld eller ett ställe innan du varit där. 
Spel kommer förhoppningsvis att mer och mer användas i vardagen 
och det kommer att fungera som ett medium precis som tv och böcker, 
men även som läromedel. Det är därför jag valde att arbeta med detta, 
för att hjälpa till i utvecklingen och för att skapa något som inte så 
många gånger tidigare är gjort i Sverige. 
 

1.3 Avgränsning 
 
I den här rapporten beskrivs hur ”skarpa” spelprojekt fungerar i 
verkligheten och hur arbetsgången fungerar på ett företag som arbetar 
mot en beställare. Genom att med kundkontakt och möten med mina 
kolleger arbeta fram ett bra arbetsflöde för hur insamlandet av 
referensmatreal och bildandet av koncept skisser ska ske.  
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2 Vad är det jag gör egentligen? 
 
”Foreign Ground är ett kommande digitalt pc-spel för beslutsträning 
av personal i fredsfrämjande operationer. Spelet är ett så kallat 
förstapersonsspel där syftet är lösa uppgifter och situationer med 
andra medel än enbart våld. Projektet som utvecklar spelet drivs av 
Försvarshögskolan och Försvarets Materielverk (FMV) och är en del 
av Försvarsmaktens Forsknings- och Teknikutvecklingsuppdrag - 
Game Studio. Utvecklingen görs som ett forskningssamarbete med 
Luleå Tekniska Högskola.” 
 

Citat ur ett pressmeddelande från Försvarshögskolan 
 

2.1 Projektet och dess mål 
 
Examensarbetet behandlar research och förstudier för ett spel som 
utspelar sig i ett främmande land i en förutbestämd tid. Dessa 
förstudier ska användas för att skapa en bra grund till konceptmaterial 
och skisser som i sin tur är en bas för att bygga och implementera de 
olika komponenterna som finns i ett spel. 
 
Mitt jobb blir att samla, sammanställa och presentera de insamlade 
materialet med de medier som krävs för att senare utifrån det 
materialet göra miljöskisser och konceptbilder som ska beskriva den 
miljö som skall finnas i spelet. 
 
 
 

 
 
Bild 1. Så här planerades tiden för examensarbetet tillsammans med 
Miljögrupp Liberia 
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2.2 Problembeskrivning 
 
När jag antog mig uppgiften så var det mest massa hemlighetsmakeri 
och visste inte egentligen vad det var jag gav mig in i. Det enda som 
LTU och Data Ductus berättade för oss ex-jobbare var att vi skulle 
göra ett stort projekt som garanterat vore lönsamt för våran del och att 
det var ett okommersiellt realtidsdataspel som inte skulle utspela sig i 
Sverige. 
 
Med anledning att vi inte visste vad det var vi skulle göra så var det 
svårt att förbereda en ordentlig frågeställning. Men på grund av de 
höga förväntningarna som byggdes upp och kraven som finns i ett 
projekt som inte är på skolnivå var det första problemet en ovisshet om 
mina kunskaper räckte för att genomföra arbetet.  
 
Eftersom projektet pågår på flera olika platser var det största 
problemet filhantering och hur vi bland grupperna skulle 
kommunicera. Både hur vi skulle dela med oss av våran kunskap och 
hur vi skulle skicka material mellan oss. 
 
Innan man ska börja med ett så här stort projekt är det mycket man 
måste ha i åtanke. En viktig sak är vilken plattform man ska använda 
och det finns många faktorer som spelar in när det kommer till att 
välja. Några av anledningarna kan vara t ex ekonomiska aspekter och 
vilka möjligheter det finns att forma dem efter sina egna behov. Vi 
valde att använda oss av en befintlig plattform som redan finns ute på 
marknaden och används till kommersiella spel. Om vi skulle ha byggt 
upp allt från grunden skulle det ta så mycket tid och resurser att 
slutresultatet hade blivit lidande. Detta innebar tyvärr att vi inte fick 
använda oss av den allra nyaste tekniken men det är alldeles tillräckligt 
för våra behov. 
 
 
De två viktigaste problemen som ingick: 
 

• Problem: Tekniska problem med ny programvara. 
• Lösning: Utvärdera och testa de olika programvarorna och 

arbeta fram ett optimerat arbetssätt. 
 

• Problem: Skapa den kvalitet som krävs för att spelaren ska 
uppleva världen realistiskt. 

• Lösning: Studera referens materialet och göra koncept skisser 
för att sätta sig in i Liberias och Kosovos klimat, miljö, 
arkitektur, kultur och religion.  
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Det finns garanterat många fler problem, vissa större och vissa så små 
att de inte ens är värda att nämna. Men dessa ovan var de som under 
arbetets gång visat sig vara centrala och var tvungen att lösa för att 
uppfylla målsättningen. I nästa kapitel kan du läsa om orsakerna till 
dessa problem på ett mer ingående sätt. 
 
 

 
 
Bild 2. Bilden föreställer en liten del av kollaget som beskriver de 
viktigaste bitarna från Kosovo. Kollaget finns i sin helhet i bilaga a. 
 
 

3 Genomförande 
3.1 Förberedelsefasen 
 
Först hade vi ett uppstartsmöte på distans med Anders Frank, 
grundaren till Foreign Ground. Han är projektledare på 
Försvarshögskolan och berättade för oss vad allt gick ut på. Han 
berättade att det var en fortsättning på en serie projekt som de på FHS 
har hållit på med i ett par år. Vi fick reda på att vi skulle göra ett 
utbildningsspel och målgruppen är FN-soldater som ska skickas på 
utlandstjänstgöring. De ska få uppleva ett tänkbart scenario i det givna 
landet och prova på vad det kan få för konsekvenser att handla på det 
ena eller det andra sättet. Vi satte upp lite riktlinjer på hur det skulle se 
ut men vi bestämde inget slutgiltigt utan de var öppna för förslag. 
Det skapades olika grupper som skulle ha ansvar för olika områden 
och arbetet satte igång på riktigt. För att förtydliga min rapport lite så 
är det bara grafikernas arbetssätt som beskrivs, även om ett flertal 
programmerare från LTU och Data Ductus också var med under 
projektet. 
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Grupperna som grafikerna delades in i var: 
 

• Miljögrupp Kosovo 
Denna grupp skulle kartlägga hur miljön i Kosovo ser ut. Ta 
reda på allt från vilket material och vilken färg husen är gjorda i 
till hur vägskyltarna ser ut.  
 

• Miljögrupp Liberia 
Samma som ovan fast referens efterforskningen riktas till 
Liberia i Afrika. 
 

• Props och Fordonsgruppen 
Dessa skulle skapa de fordon och föremål som inte kan räknas 
med i den befintliga miljön, t ex stolar, däck och tunnor. 

 
• Utvärderingsgruppen 

Dessa har arbetat med att utvärdera olika spelmotorer för att 
underlätta valet av plattform. 

 
 

Min roll i det hela startade i Miljögrupp Kosovo. Eftersom båda 
miljögrupperna hade ungefär samma arbetsuppgifter så började vi 
tillsammans att planera och bestämma vilket arbetssätt som var det 
mest optimala, hur vi skulle dokumentera och ta vara på de vi hittat. 
(Se bild 1.) 
 
 

3.2 Referensmaterial  
 
Sen gjorde vi en databas med bilder från Kosovos natur och byggnader 
i dess omgivning. Vi hade fått reda på att scenariot skulle utspela sig 
antingen i utkanten av en stad i dess förort eller ute på landet i en 
mindre by, eller på en landsväg. Med de direktiven började researchen. 
För att skapa mig en mer känslomässig bild av hur livet på den baltiska 
landsbygden är sökte jag upp en bok på biblioteket med mer 
konstnärligt betonade fotografier. Dessa skildrade små byar, förorter 
och de människorna som lever där nu utan stora stridsvagnar och 
vapen men i ett sargat och förstört land. De flesta bilder som jag 
hittade var från mitten av 90-talet och framåt, från tiden då kriget 
rasade. Men det fanns även nyare bilder ofta tagna av de trupper från 
olika länder som fortfarande finns i landet för att hålla ordning och 
bygga upp en ny infrastruktur. 
  
Materialet innefattar fotografier från Internet [4h-12h] och bibliotek [1b]. 
Vi fick också ett par informationsfilmer från FHS som beskriver den 
svenska militärens verksamhet i både Kosovo och Liberia. 
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Anledningen till insamlandet av referensmaterialet är för att vi i 
gruppen ska ha underlag att utgå ifrån när vi ska bygga miljöerna. Jag 
har bilder på tänkbara hus, texturexempel på mark, väggar, tyg, plåt 
och allt annat som kan tänkas att ska synas i spelet. Det finns också 
exempel på växter och djur som kan påträffas i miljön. Av dessa bilder 
har jag sorterat ut de väsentligaste bitarna och sammanställt det till ett 
kollage. (Se bild 2) 
 
I mitten av mitt examensarbete bestämdes det att Kosovo inte skulle 
vara med längre utan att vi skulle lägga ner all tid på Liberia istället. 
Anledningen till att vi la ner Kosovo var att Liberia är ett aktuellare 
problem och att det var bättre att alla jobbade på samma miljö så att vi 
kunde göra en sak mycket välgjort istället för två halvbra. 
 
Eftersom det bara var jag som arbetade med Kosovo så var det inget 
större problem. Det var bara att avsluta och hoppa in i Liberiagruppen 
där jag redan innan hade forskat lite sidan om. Det fanns en bra grund 
och jag var insatt i det som skulle sökas efter, så förflyttningen gick 
smärtfritt och lätt. 
 
Arbetet med Liberia fortgick på samma sätt som med Kosovo och vi 
använde oss av den shoppinglista som jag ska beskriva i ett senare 
kapitel för att sålla ut vad som var viktigt och vilka element som skulle 
vara med i den slutgiltiga demonstratorn.   
 
 

3.3 Konceptskisser 
 
En del i mitt arbete var att göra ett antal skisser som skulle användas 
för att visualisera hur miljön skulle se ut. De skulle också läggas upp 
på FHS hemsida [5h] i tid till pressreleasen så att allmänheten kan få se 
vad det är vi håller på med. Vår uppgift blev att göra bilder där de 
svenska FN soldaterna befinner sig i deras rätta miljö. 
Detta var innan vi kände till vilket scenario det skulle bli så jag valde 
fritt och använde bilderna vi hade för att bygga upp tänkbara miljöer. 
I ett kapitel här nedan skall jag ingående berätta hur jag gick tillväga 
för att framställa dessa bilder. 
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Bild 3. Konceptbild föreställande en vaktpost i Kosovo 
 

3.4 Shoppinglistan 
 
Shoppinglistan är ett dokument som beskriver precis vilka objekt och 
föremål som ska finns med i spelet. Listan (Se Bild 4) är baserad på 
bilderna vi har hittat. Jag har gått igenom alla bilder och filmer och 
skrivit ner alla objekt som det finns en möjlighet att de skulle kunna 
vara med i spelmiljön.  
 
Denna lista innehåller poster om t ex vem som är ansvarig för de olika 
momenten och vem som har gjort vad. Det blir ett bra underlag så att 
man kan kontrollera att det inte blir dubbelt arbete och, så att alla vet 
vem som har gjort vad och i vilken fas modellerna befinner sig i. 
Egentligen skulle man kunna säga att shoppinglistan är grundstenen i 
hela den skapande processen eftersom allt som ska tillverkas måste 
finnas med. Listan ska uppdateras allt eftersom modellerna ändras eller 
om det tillkommer nya. Detta är ett dokument som inte kommer att 
vara färdigt förrän hela projektet är färdigt. 
 
När jag fick reda på att Kosovo inte skulle vara med så hade jag redan 
skapat detta dokument. Det var bara att ta bort allt som endast finns i 
Kosovo och i samarbete med Liberiagruppen föra in de objekt som var 
specifika från den researchen. 
 
Det senaste vi har gjort med listan är att alla objekt skulle prioriteras 
med en skala mellan 1 och 3. Detta för att vi senare när alla objekt ska 
byggas ska veta i vilken ände vi ska börja i. Listan har nu nämligen 
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hunnit bli ganska lång och något slags urval skulle antagligen vara 
nödvändigt.  
Vi gjorde dessutom en estimering av tiden på hur lång tid det skulle ta 
att bygga alla objekt, UV-mappa och texturera dem. Utifrån denna lista 
har sedan en annan examensarbetare gjort ett annat dokument som 
innehåller en mer detaljerad uppskattning över hur lång tid det 
kommer att ta att göra karaktärerna till spelet. Vi har skiljt dessa 
uppgifter eftersom de är så olika tillverkningssätt mellan att göra 
statiska och animerade modeller. 
 
 

 
 

Bild 4. PA6_model_list_Liberia-2.xls modellistan som beskriver alla 
tänkbara objekt som skall finnas med i det slutgiltiga spelet. Hela 
listan finns i bilaga b. 
 

3.5 Workshop 
 
Efter mycket om och med så bestämde vi oss för att använda Unreal 
Turnament 2004 som plattform. Det var inte ett lätt val men när vi vägt 
fördelarna mot nackdelarna bland de olika klienterna och efter många 
möten och mycket diskussioner så var vi eniga.  
Vi bestämde oss för att göra en spel-mod som till stor del bygger på 
den teknik UT använder. Och med hjälp av programmerarna på både 
Ductus och LTU skall vissa nödvändiga komponenter implementeras 
som behövs för det syfte som vi ska använda 3d-motorn till. 
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Större delen av oss hade aldrig arbetat med unrealEd innan och det 
behövdes en genomgång av programmet. För att vi i gruppen skulle 
veta vilken nivå vi ligger på och samtidigt få en grundläggande 
utbildning bestämde vi oss för att ha en heldagsworkshop där vi skulle 
testa våra kunskaper genom att göra ett litet miniprojekt. 
 
De moment som ingick för grafikerna var: 
 

• Terräng. 
Marken som alla objekt ligger på man skulle kunna säga att all 
utomhusmiljö byggs i editorn 
 

• Tillverka meshes i editorn. 
Grövre modeller som inte kräver så mycket noggrannhet kan 
göras i editorn. Dock med lite primitivare verktyg än i andra 
nyare 3d program. 
 

• Importera static meshes och animerade meshes 
Importera och placera ut de modeller som är tillverkade i andra 
program. 
 

• Texturering/Ljussättning 
Lägga på textuter på alla ytor samt ljussätta scenen. 
 

• Waypoints 
Placera ut punkter på kartan som programmerarna skall använda 
för att styra Ai’n på fiende bottarna. 
 

• Skybox 
Tillverka en bakgrund till scenen som i detta fall föreställde en 
natthimmel. Men det kan vara allt ifrån berg till hav men har 
endå gemensamt att det sträcker sig till horisonten men man kan 
aldrig komma dit för skyboxen förflyttas med kameran. 

 
När vi utförde dessa moment satt alla grafikerna i en grupp och turades 
om att arbeta så att alla fick prova allt. Med det här systemet fick vi 
alla en introduktion i hur programmen fungerar.  
Vi bestämde oss för att göra en modern version av Pac-Man i 3D miljö 
med den nya tekniken som finns att tillgå i UT’s motor. Detta för att 
Pac-Man är ett så välbekant spel som alla kände till och det då blev 
lättare för oss att komma igång så fort som möjligt.  
 
Det hela resulterade i ett nästan fungerande spel på bara drygt 7 
timmar. Eftersom vi kunde åstadkomma så mycket på så få timmar 
kunde vi dra slutsatsen att vårat team håller måttet och fortsätta med 
projekt Foreign Ground. 
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Bild 5. Exempel från resultatet av vår workshop 
 
 
4 Resultatbeskrivning 
 
Vi ska skapa en miljöscen av Monrovias förort där så många element 
som möjligt ska finnas med för att höja trovärdigheten för de personer 
som ska använda sig av den färdiga applikationen. Vårat mål är att nå 
så nära realism som möjlig med de verktyg som vi har att arbeta med. 
 
För att nå den realismen krävdes det mycket forskande och 
konceptskissande. I detta avsnitt skall jag gå igenom hur jag gjorde ett 
par av dessa skisser. 
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4.1 Liberia 
 
När konceptskisserna 
skulle skapas letade jag 
bland alla bilderna som jag 
hittade på Internet och tog 
fram de bästa bitarna och 
satte ihop dem till en bild. 
På illustrationerna här 
bredvid kan man se vilka 
bitar som byggde upp 
detta alster. Jag började 
med att tänka vad som är 
viktigast att förmedla om 
Liberia. 
 

• Vapeninsamling. 
• FN-personalen. 
• Platta sandiga 

miljöer. 
• Varmt klimat. 
• Kommunikation. 

 
Picture 6. beskrivning på hur jag arbetade med skisserna. 

 
Efter det var det bara att kolla igenom alla bilder vi har i vår databas 
en gång till. Jag valde ut de som passade bäst och fick inspiration från 
flera olika bilder. Tillslut så använde jag mig utav Photoshop och 
ritplatta för att sätta ihop allt till den färdiga konceptbilden. 
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4.2 Kosovo 
 
På bilderna som föreställer Kosovo har 
jag arbetat på ett annat vis. Eftersom jag 
tyckte att fotografierna var så bra i sig 
valde jag att bara rita av dem. För att 
den första inte skulle bli helt lik gjorde 
jag originalbilden spegelvänd och 
suddade till den innan, då försvinner 
detaljerna och kontrasten så att det blir 
lite mer utmaning, och man blir inte så 
låst till de detaljer som fanns i bilden 
från början. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bild 7. Konceptbild 1. 
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Bild 8. Konceptbild 2.  
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5 Diskussion 
 
För att sammanfatta mina tankar om projektet vill jag säga att det har 
varit jätteroligt att få arbeta med så duktiga människor som jag har fått 
göra och med ett så stort projekt. Men efter som det var så pass långt 
projekt känns det lite som att examensarbetet inte riktigt har hunnit 
börja eftersom vi i grupperna hela tiden har diskuterat målet med 
Foreign Ground och inte målet med ex-jobbet. Trots detta har tiden 
knappt räckt till och jag har hela tiden haft något att göra.  
 
Två saker har jag regerat på och skulle vilja nämna här:  
 

• Svårigheten med kommunikation eftersom vi var placerade på 
olika platser. Detta bistod i en del svårigheter när det gällde 
bland annat filöverföringar. Självklart är det även lättare att 
missuppfatta varandra om man saknar direktkontakt. En lösning 
på detta skulle kunna vara att ha flera gemensamma möten och 
framför allt sätta upp en fildelningsserver, ”CVS” som man 
kommer åt både från LTU och från Data Ductus. I dagsläget har 
det bara funnits en på Ductus och alla modeller och filer som 
tillverkats på universitetet har varit tvungna att separat läggas 
upp på en ftp-server och sedan föras in på CVS’en av någon 
som sitter på Ductus. 

 
• En mer personlig åsikt var att jag fick börja göra research om 

Kosovo och inte Liberia. Jag kände på mig redan från början att 
det inte skulle bli något med Kosovo. Hade jag fått arbeta med 
Liberia från början så vet jag att vi hade kommit mycket längre 
i produktionen än vi har i nuläget. Redan efter första mötet med 
FHS så kunde jag ana att de ville att vi skulle rikta in alla våra 
resurser på ett land även om det vore klart bättre om man i 
slutresultatet hade flera scenarion att välja mellan. Jag höll med 
om att vi borde revidera och skära ner redan i början men 
tydligen fanns det lite olika åsikter bland oss. För mig känns 
som att jag har gjort ett par veckors onödigt arbete som inte 
kommer att användas till något, men jag har fått mycket 
erfarenhet av hur det är att arbeta i skarpa projekt. 

 
 
Om vi nu ska diskutera om målet har uppfyllts eller inte, så tycker jag 
att det har det verkligen. Vi har skapat en alldeles tillräcklig grund för 
att fortsätta i nästa fas vilket är produktionen. Med vårat material så 
kommer det vara lätt att skapa alla delar som ska bygga upp en förort 
till Monrovia så jag anser att vi har lyckats med våran uppgift. Jag har 
också fått äran att få fortsätta till projektets slut med en anställning på 
LTU, och det är ju det bästa målet av dem alla. 
 



Realistisk Interaktiv Miljö 
– modellering av miljö för realtids applikationer 

 

 17

6 Förkortningar och ordförklaringar 
 

• LTU = Luleå Tekniska Universitet 
• FHS = Försvarshögskolan 
• Mod = En modifikation av ett befintligt spel 
• UT = Unreal Turnament 2004 
• Maya = Alias Wavefront Maya 6.0.1 (3d-moddelerings 

program) 
• unrealEd = den medföljander leveleditorn som man får 

tillsammans med UT 
• Ex-fighter = Liberiansk gerilla 
• Datorgrafik = Bilder eller animation gjord på datorn. 
• 3D Modelering = Skapandet av modeller och miljöer i ett 3d-

program 
• Plugin = Program som finns inuti större program 
• Bottar = Datorstyrda karaktärer 
• CVS = Concurrent Versions System, verisionshanteringssystem 

där man kan hålla reda på vem som editerar filerna och när det 
är gjort, samt att det automatiskt sparas backups på alla tidigare 
verisioner. 

• Meshes = 3d objekt skapade i ett 3d-program som t ex Maya. 
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Bilaga a: Kollage med bilder och inspiration från Kosovo. 
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Bilaga b: Lista som beskriver allt som finns med i spelet. 
 

 


