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Förord 
 
Denna rapport är en del av ett 10 poängs examensarbete. 
Arbetet är en avslutning på en kandidatutbildning i datorgrafik 
med inriktning mot realistisk interaktiv miljö. Kursen gjordes 
under vårterminen 2005 vid Luleå tekniska universitet, 
Institutionen i Skellefteå. Själva arbetet utfördes på företaget 
Data Ductus i Skellefteå.  
 
Detta examensarbete har utförts inom ”Foreign Ground” – ett 
projekt vars syfte är att utveckla en ny typ av datorspel som ska 
användas för beslutsträning i framtida fredsbevarande utlands-
operationer. Spelet kommer att innehålla utmanande situationer 
som FN-personal kan ställas inför och ska ses som ett 
komplement till den utbildning militärerna får vid Livgardet.  
 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Christer Dahl som har 
uppmuntrat mig samt bidragit med information under vägen. Jag 
vill även tacka projektledaren Håkan Wallin som gett mig hjälp 
och inspiration. Tack även till min examinator Patrik Holmlund 
som ställt upp på mig under arbetets gång. Sist men inte minst 
vill jag rikta ett stort tack till min arbetskamrat Thomas Saeys 
som skapade en skön arbetsstämning och fick mig att skratta 
varje dag.  
 
 
 
 
 
 
 Erica Nilsson 
 Skellefteå 2005 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har gått ut på att göra research runt 
skapandet av en realistisk och interaktiv miljö till ett datorspel. 
Scenariot utspelar sig i ett främmande land, nämligen Liberia. 
Syftet med researchen var att utifrån fakta och bilder göra 
konceptskisser på ett scenario kring FN-soldater och 
ortsbefolkning. Från konceptskisserna skapades sedan 3D-
modeller som föreställde hus, vägar etc. i en fiktiv förort till 
Monrovia.  
 
 
 

Abstract 
The aim of this work has been to do research around the 
creation of a realistic and interactive environment for a computer 
game. The scenario takes place in a foreign country, namely 
Liberia. The research material where used as inspiration for 
conceptual art to illustrate a scenario between UN-soldiers and 
the local residents. The conceptual art sketches was then used 
as reference for the building of 3D-models of houses, roads etc 
in a fictive suburbia of Monrovia.  
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Bild2. Detalj från ”Roadblock”.  

 
Bild1. Detalj från konceptskissen  
”Soldat och lokalbefolkning”.  

1. Inledning 

Om en svensk soldat utbildar sig i Sverige 
och sedan skickas på utlandstjänst, hur kan 
han då veta vilket bemötande han får i det 
aktuella landet? I en utbildning kan det vara 
svårt att öva sådana infallsvinklar och därför 
startades ett projekt som handlar om att 
integrera datorspel i undervisningen. Tanken 
är att spelet ska bli ett komplement till den 
befintliga utbildningen och inte en ersättning.  

1.1 Bakgrund 
Projekt ”Foreign Ground” bildades av FHS 
[1] och FMV för att ta fram ett dialog-
baserat datorspel för beslutsträning av 
personal i fredsbevarande operationer. 
Utvecklingen av det här spelet görs som 
ett forskningssamarbete med Luleå 
Tekniska Högskola där detta examens-
arbete ingår. Spelaren utsätts för olika former av verklighets-
baserade scenarion och det handlar om att på ett så fredligt sätt 
som möjligt klara upp den situation man hamnat i. Utövaren 
kommer att få möjlighet att använda sig av vapen. Men man 
måste vara medveten om att handlingarna i spelet leder till 
konsekvenser precis som i verkliga livet. Därför kommer 
slutresultatet sannolikt att bli negativt om du använt dig av våld.  

1.2 Syftet och mål 
När man ska använda sig av ett spel som en sorts simulator för 
en realistisk händelse måste det återspegla existerande miljöer 
som är trovärdiga beträffande attribut, arkitektur, landskap etc. 
För att kunna skapa och genomföra sådana övertygande och 
realistiska miljöer krävs att ett grundligt förarbete med referens-
material, skissarbete och tester gjorts. Syftet med den här 
rapporten är att beskriva tillvägagångssättet med att ta fram 
researchmaterial, konceptskisser och modeller.  
 
Det gäller att samla så mycket fakta och bilder som möjligt kring 
landet Liberia för att kunna lägga upp ett bibliotek av 
referensbilder och fotografier. Få fram en lista1 innehållande 
information om allt som kan tänkas vara med i miljön samt 
arbeta fram skisser och modeller som ska ligga till grund för 
utvecklingen av ”Foreign Ground” projektet. 

                                                 
1 Se bilaga1 för modellistan 
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Bild3. Detalj från ”Lib_smalltown.jpg”. 

2. Genomförande 

2.1 Kort beskrivning av arbetet 
Själva scenariot utspelar sig i 
huvudstaden Monrovias utkant där FN-
personal kommer i kontakt med lokal-
befolkning som är på väg att plundra en 
lastbil. Tyngdpunkten ligger nu på att 
skapa en så verklighetstrogen miljö runt 
detta scenario som möjligt.  

2.2 Tillvägagångssätt och metoder 

2.2.1 Research 
Den mesta informationen hittades på Internet genom att helt 
enkelt nyttja en sökmotor där ord som ”Liberia” och ”FN” 
användes. Så småningom, när kunskapen om vad den svenska 
bataljonen gör i Monrovia fördjupades, kunde Internetsökningen 
utökas med ord som UNMIL, LURD och MODEL. Efterforskningar 
gjordes även på Skellefteå Stadsbibliotek samt Skeribi2 för att ta 
reda på mer. Anders Frank3 på Försvarshögskolan bidrog med en 
del av det material som användes, bland annat digitalfoton, 
tidningar samt videomaterial och länkar [2]. 
 
Researchen handlade inte bara om att samla fakta och bilder 
utan det gällde också att få en övergripande känsla av vad som 
symboliserar just Liberia. Kunskapen om det västafrikanska 
landet var ganska liten till en början och därför lades relativt stor 
del av arbetet ned på landets historia och kultur. Förutom det 
uppdaterades kunskapen om vad svenska FN-soldater gör i 
Liberia. Researcharbetet ledde till uppkomsten av ett bibliotek 
med bilder som sedan låg till grund för konceptskisser.  
 
Under researchfasen skapades en modellista. Inledningsvis 
kallades denna lista för ”shoppinglist” och innehöll alla tänkbara 
attribut, byggnader och miljöer som kunde tänkas vara med i 
spelet. Så småningom, när ett specifikt scenario hade fastställts 
fick modellistan revideras till att enbart innehålla de viktigaste 
delarna. Allt researchmaterial, vare sig det rör sig om fakta om 
landet Liberia, grannländerna eller satellitbilder över Monrovia, 
samlades i dokumentmappar i en projektkatalog. Denna katalog 
är tänkt att sedan kunna delas ut så att övriga projekt-
medlemmar får tillgång till den. 

                                                 
2 Skeria biblioteket i Skellefteå 
3 Datalog och projektledare för området Dataspel-Försvar 
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Bild5. Detalj ur testspelet 

 

Bild4. Kollage 

 
Bild6. Satellitbild över Monrovia 

2.2.2 Kollage och konceptskisser 
Bildbiblioteket som skapades under fakta-  
insamlingen innehöll hundratals fotografier. 
Många av dem skildrade krig och misär. För att få 
en överblick på hur det såg ut i Monrovia 
skapades ett flertal kollage. Förutom kollagen (se 
bilaga 2,3) togs åtskilliga konceptskisser fram för 
att illustrera tänkbara scenarion. Teckningarna 
föreställde allt från vägspärrar till gamla brunnar. 
Meningen var att skisserna skulle inspirera till att 
fastställa ett specifikt scenario som skulle utspela 
sig i Monrovia. Så småningom blev det bestämt 
och därmed kunde modelleringsfasen ta vid.  
 
När konceptskisserna arbetats fram, lades de upp på ett forum 
där alla projektmedlemmar hade tillgång till dem. Här samlades 
allt som tillhörde Foreign Ground projektet så som rapporter, 
dokumentation, modellistan m.m. Även projektansvariga från 
Försvarshögskolan hade tillgång till detta forum och därför fanns 
möjligheten att skisserna skulle komma att användas även på 
FHS egen hemsida.  
 
Det var inte enbart konceptbilder till 
tänkbara scenarion som togs fram 
utan även teckningar kring ett 
testspel som skulle skapas under en 
workshop. Det bestämdes att 
testspelet skulle bygga på Pac-Man 
och därför skissades en bana upp 
som var ganska lik själva originalet. 

 
Mot slutet av projektet gjordes bilder 
som bygger på satellitfoton över 
Monrovia. Fotografierna togs in i 
Photoshop och ändrades sedan till ett 
kollage av ett fiktivt kvarter. Kollaget 
användes därefter som mall för att 
bygga en 3dmodellerad ”mockup”. 
Eftersom bilderna grundar sig på 
verkliga men manipulerade foton 
kommer ingen exakt att känna igen 
sig ifall man skulle befinna sig i 
förorten på riktigt. Meningen är dock 
att man ska känna att det här 
kvarteret verkligen ”kan” finnas runt 
hörnet. 
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Metoden att skapa kollage skiljer sig 
inte mycket från att klippa ut bilder 
från en tidning och klistra in dom på 
ett blankt ark. Den enda skillnaden är 
att man använder sig av en dator med 
en programvara som hanterar bilder. 
Jag använde mig uteslutande av 
Photoshop och kopierade in bilderna i 
en blank ”kanvas”. Därefter försökte 
jag få struktur och balans genom att 
tänka på form och färg 
 
När det gäller konceptskisserna så 
nyttjade jag mig av det bildbibliotek 
som jag omnämnt tidigare. Jag 
började också använda mig av en ritplatta som i slutänden blev 
oumbärlig. Dubbla skärmar underlättade dessutom arbetet med 
teckningarna. Vid själva framställandet av skisserna började jag 
med att ta fram de bilder som jag tyckte passade ihop. Därefter 
valde jag en av bilderna och kopierade in den i en ny kanvas. 
Bilden manipulerades sedan på diverse sätt bland annat genom 
beskärning, rotation, skalning och retuschering. Därefter 
plockade jag in andra delar från de övriga fotografierna och 
modifierade även dem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden ovan gjordes från tre olika fotografier. Grundbilden var en 
by med en huvudgata igenom. Huslängorna retuscherades och 
målades. Växtligheten bakom husen ändrades och även himlen. 
Byggnaden med det röda taket infogades och roterades. 
Människor togs bort och soldaterna lades till. Till sist användes 
ett filter för att göra bilden lite suddig samt färgkorrigering för 
att tona ner färgerna. 

Bild8. Bilden ”Lib_village.jpg” till vänster och originalen  uppradade till höger. 

 
Bild7 monrovia_streets.jpg 
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Bild9. Renderad bild från Maya. 

 

Bild10. Miljö skapad i UnrealEd till Pac-Man 
spelet 

2.2.3 Modeller 
3D modellerna byggdes upp i ett 
program som kallas Maya och 
nämnas bör att det handlar om 
”mockups” dvs. enkla modeller 
utan detaljer och texturer. Utifrån 
den tidigare researchen som gjorts 
var det ganska lätt att modellera 
fram hus, vägar, etc som liknade 
ett kvarter i Monrovias utkanter. 
Modellerna var enkla men de före-
ställde dock den typ av hus som 
förekommer i förorten. Prototyperna byggdes också med tanke 
på att man skulle kunna kombinera dem med varandra och på så 
sätt erhålla ytterligare byggnader. 
 
Då en ”mockup” inte direkt kräver uv-mappning eller texturering 
låg vikten inte vid detta till en början. Men det talades om att 
eventuellt använda modellen vid ett större seminarium i 
anslutning till en pressrelease och därför lades andra detaljer till 
så som träd och buskar för att göra modellen mer intressant att 
se på. Men allt skapande av 3Dmiljöer skedde inte enbart i Maya 
utan under workshopen gavs tillfälle att prova på att modellera 
miljö direkt i en editor4. 

2.2.4 Workshop 
Innan det blev dags för en 
workshop fattades viktiga beslut 
som var avgörande för själva 
utformningen av projektet. Det 
var nämligen nödvändigt att 
bestämma vilken typ av platt-
form spelet kommer att byggas 
på. Valet var inte enkelt men 
för- och nackdelar vägdes mot 
varandra och tillslut beslöts att 
låta motorn i Unreal Tournament 2004 ligga till grund för spelet. 
 
När spelmotorn var bestämd var det dags att göra ett arbetstest 
i form av ett minispel. Workshopen gick ut på att låta grafiker, 
programmerare, projektledare och övriga inblandade ta fram ett 
spel tillsammans. Anledningen var att alla skulle få grepp om 
helheten i projektet. Testet handlade också om att lära sig 
arbetsmetoderna och tillvägagångssätten och här undersöktes 
möjligheterna att ta fram en miljö i UnrealEd.  

                                                 
4 Vi använde oss av UT2004 som spelmotor och i denna ingår en editor som kallas för UnrealEd. 
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Bild11. Strukturen 

 

Bild12. ForeignGround-mappen 

 

Bild13. Sourcemappen 

2.2.5 Teknisk beskrivning 
 
UT2004 mappen är ”the mod directory” 
Under arbetets gång var det viktigt att 
veta hur och var man skulle spara 
modeller, texturer och placeholders5. En 
speciell katalogstruktur bestämdes som 
skulle användas av samtliga. Det 
underlättar arbetets gång och minimerar 
risker för att man modellerar samma 
objekt eller altererar någon annans 
modell.  
 
 
ForeignGround mappen 
Denna mapp ska enbart innehålla 
objekt som är färdiga att användas 
direkt i spelet. Därför ska den hållas så 
ren som möjligt. Vid installation av 
originalspelet kommer UT2004 kata-
logen att sparas under C:. Det är även 
möjligt att installera andras ”moddar” 
tex, ChaosUT2, Domain m.fl. Direkt 
under UT2004 skapas den unika 
”moddkatalogen” för ForeignGround 
som också mappen döps till.  
 
 
Source mappen 
Grafikern kommer också att 
arbeta med en ”egen struktur” 
under Mayakatalogen. I mappen 
lib-mb6 läggs ickefärdiga mb-
filer och tester. Mappen lib-psd 
är en temporär mapp där alla 
texturer som är under 
bearbetning läggs. Två av de 
viktigaste katalogerna i det här 
projektet är textures och static-
Meshes7. I den senare sparas 
alla modeller enligt modellistan. 
Samma sak gäller för texturmappen dvs. att texturen får samma 
namn som modellen den ska användas på. (Med undantag för 
själva filändelsen givetvis.) 

                                                 
5 Placeholders, se förklaring nästa sida 
6 De 3Dmodeller som skapas i Alias Maya får ändelsen .mb. Förkortningen ”lib” syftar i det här fallet på Liberia 
7 staticMeshes – statiska geometri modeller 
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Bild14. Unrealeditorn 

 

Huvudgrupp 

Rubriker 

Underrubrik 

UnrealEditorn och ”placeholders” 
Innan grafikern sätter igång och modellerar detaljrika hus, 
fordon etc. så skapas något som kallas för placeholders. Det 
betyder att man gör en enkel version av det riktiga objektet. 
Den enkla modellen ska dock ha rätt mått, vara uv-mappad 
samt namngetts korrekt. Placeholders används sedan i väntan 
på att den riktiga modellen ska bli klar vilket kan ta tid. På så 
sätt kan man bygga upp en miljö runt en placeholder utan att 
behöva vänta på de riktiga modellerna ska bli färdiga. I 
UnrealEditorn byggs själva marken upp och föremål, byggnader 
etc. kommer att importeras från Maya. Man säger att statiska 
föremål som inte ska vara animerade kallas för staticMeshes.  
Byggnaden med den rutiga 
texturen är en placeholder 
och kommer att bytas ut till 
en riktig modell med exakt 
samma namn så småningom. 
 
Modell listan  
En lista på djur, människor, 
växter, föremål, etc. som är 
unikt för Liberia upprättades 
tidigt. Listan ändrades dock 
under projektets gång och i 
slutänden kvarstod enbart de 
delar som kunde tänka sig 
finnas i det specifika scenario som bestämts. Den fick en mycket 
central roll mot slutet av projektet då det bestämdes att 
namngivningen på modeller och texturer skulle ske efter 
modellistans rubriker och underrubriker. Listan har även 
kolumner som anger prioritet, estimerad modelleringstid, tid för 
uv-mappning etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioriteringslistan fungerar som så att de objekt som är viktigast 
får prioritet ett och de som inte är lika nödvändiga att hinna 
klart är satta till prioritet tre. Tidsestimeringen handlar om den 
tid som en grafiker tror att det kommer att ta att modellera ett 
specifikt objekt, hus eller liknande.  
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3. Resultat 

3.1 Övergripande beskrivning av resultaten 
Som grafiker är det bästa sättet att presentera 
ett en överblick på resultaten att visa det i 
form av bilder. 
 
De första bilderna som togs fram var i form av 
montage där de fotografier som bäst 
representerade Liberia fick stå som mall. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Efter att ha jobbat med att klippa ihop bilder övergick så arbetet 
till att göra ett par konceptskisser över tänkbara scenarion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bild15. Del ur ett av kollagen. 

 

Bild16. Några av satellitbilderna 

 

   
Bild17-19. Några av konceptskisserna 

 

Bild 20: Testmodell från Maya 

 
 

Inför workshopen togs ett par 
bilder på ett testspel fram. 

På samma sätt 
samlades de bästa 
satellitfotografierna.  

 

När det slutgiltiga scenariot hade 
bestämts gjordes skisser över ett 
tänkbart kvarter. 
 

 

Bild 21: Utkast på kvarter 

 

 

Utifrån montaget på kvarteret 
byggdes avslutningsvis en 
3Dmodell.  

 
Bild 22: Renderad bild av 3Dmodellen 
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3.2 Detaljerad beskrivning av resultaten 
 

1. Bildkompositioner utan manipulering av original 
 

 – på miljön i Liberia 
 – på kvarter i Monrovia 
 – på hus och föremål från Monrovia 
 – på djur och natur i Liberia  

– från grannländerna Ivorycoast, Sierra Leone och Guinea 
 
2. Konceptskisser, där originalfotografier låg till grund 

 
– vägspärr 

 – soldat och lokalbefolkning 
 – vägskäl med hus 

– brunn och hus 
– FN-soldat 

 
3. Renderade bilder från en 3Dmodell av Pac-Manspelet  

 
– spelplan 
– spelplan med spöken8 

 
4. Montage av modifierade satellitbilder 

 
– tänkbart område där scenariot kan utspela sig 

 
5. Renderade bilder från ett par kvarter byggda i 3D 

 
– bilder på ett fiktivt men realistiskt kvarter i Monrovia 
– bild på stridsvagn9 i ovan nämnda kvarter 
 
 

3.3 Endast resultat 
 

• Kollage 
• Konceptskisser 
• Renderade bilder 
• Mockups 
• 3dmodeller 
• Modellista 
• Rapport 

  

                                                 
8 Oskar Holmstrand, tog fram konceptskissen för spöket 
9 Peter Wallström, modellerade stridsvagnen 
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4. Diskussion 

4.1 Vad betyder resultaten 
Detta examensarbete har resulterat i konceptskisser som legat 
till grund för att ett specifikt scenario bestämts. Bilder har även 
använts i media för att visa allmänheten vad projekt Foreign 
Ground handlar om. En 3dimensionell modell på ett par kvarter 
från Monrovias förort har tagits fram och kan användas som mall 
inför ett fortsatt arbete i projekt Foreign Ground. Därför kan man 
säga att resultaten från examensarbetet betyder att viktiga delar 
så som modellistan, dokumentation, modeller och skisser har 
tillförts projektet. Förutom det som producerades har jag också 
lärt mig oerhört mycket om förfarningssättet kring ett skarpt 
projekt och det är något som jag känner har stärkt mig i mitt 
arbete. 
 

4.2 Slutsatser 
Jag drar den slutsatsen att mitt examensarbete inte bara har 
varit till nytta för mig utan även till gagn för projekt Foreign 
Ground då de bilder och modeller jag producerat redan har 
använts i projektet samt i media. Jag har också kommit fram till 
att när man arbetar i ett skarpt projekt handlar det inte bara om 
att skapa sina bilder eller modeller utan det innebär också att 
delta på möten och handskas med dokumentation. Att komma ut 
på en arbetsplats och göra sitt examensarbete är också väldigt 
viktigt ur andra aspekter. Jag tänker närmast på att skolans 
trygga värld med sina färdiga mallar och projekt kanske inte är 
så verklighetstrogna som man tror. Det är därför viktigt att 
komma ut i arbetslivet och få prova på något som 
förhoppningsvis kommer att bli ens framtida yrkesutövning. 
 

4.3 Vad kunde ha gjorts bättre? 
Detta projekt blev försenat med ungefär en månad och därför 
påverkades arbetet som skulle utföras. Ett specifikt scenario blev 
inte bestämt förrän en bra bit in i projektet till exempel. 
Eftersom tonvikten på detta examensarbete handlade om att 
göra research och ta fram konceptskisser kunde denna del 
utföras ändå. Det berodde dels på att jag redan fått information 
om att spelet kommer att utspela sig i Liberia och dels att det 
handlade om fredsbevarande aktioner. Genom den research jag 
gjorde kunde jag även lista ut att det borde röra sig om ett 
område där det är eller har varit oroligheter. Men det hade 
onekligen underlättat om ett bestämt scenario fastställts tidigt 
under projektets gång. 
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Eftersom inbördeskrig länge har rasat i Liberia så stötte jag ofta 
på bilder av barnsoldater eller lemlästade människor. Jag mådde 
dåligt av detta och tycker att man egentligen borde ta upp en 
diskussion kring krig och krigsföring när man ändå håller på att 
utveckla ett spel som handlar om soldater och deras handlingar. 
Under projektets gång pratades det även om att vi borde få 
kontakt med människor som kommer från Liberia. 
Försvarshögskolan skulle försöka ta fram en eller flera kontakt-
personer men någon sådan förbindelse förmedlades aldrig.  

4.3 Summering av betydelsen av utfört arbete 
 
o Ökad förståelse för hur ett skarpt projekt fungerar 
o Tagit steget från skolvärld till arbetsliv 
o Fått inblick i olika företag och organisationer som annars inte 

skulle ha varit tillgängliga 
o Fått ta ansvar för egna delar i projektet 
o Tagit lärdom av vad som sagts på möten 
o Använt en ritplatta vilket gett snabbare och bättre resultat 
o Arbetat med dubbla skärmar för bättre överblick 
o Lärt känna nya medarbetare och knytt viktiga kontakter 
o Figurerat i tv och tidningar som ansikte utåt för projektet 
 
Alla ovanstående punkter har haft den betydelsen att jag skaffat mig 
erfarenheter som är viktiga inför framtiden. Jag känner mig säkrare 
och känner också att jag har kunnat tillföra projektet viktiga delar. 
 

5. Förkortningar och nyckelord 
 
• FHS Försvarshögskolan 
• FMV Försvarets materielverk 
• Maya Alias Wavefront Maya 6.0.1, ett 3Dprogram 
• Photoshop Adobe Photoshop CS, bildbehandlingsprogram 
• Modellering att skapa 3Dföremål eller liknande i Maya 
• Mockup ett första utkast på en 3Dmodell, (ofta kuber/boxar) 
• Placeholders skalenliga, korrekt namngivna och odetaljerade boxar  
• Uv-mappning en mall för hur en textur ska läggas på ett 3Dobjekt  
• Texturering en bild som läggs på ett objekt för att göra det verkligt 
• UNMIL the United Nations Mission in Liberia 
• LURD the Liberians United for Reconciliation and Democracy 
• MODEL the Movement for Democracy in Liberia 
• Workshop ett seminarium där alla arbetade tillsammans 
• FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 
• Livgardet Ett modernt infanteri- och kavalleriförband 
• Meshar geometrimodeller som används till datorspel 
• Mod modifiering på ett befintligt spel 
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o www.udi.no/templates/Page.aspx?id=4125 norsk sida med bildarkiv  
o www.un.org/av/tv/ sida där man kan hitta filmer 
o www.essaysample.com/essay/001492.html uppsats om Liberia 
o www.lioncrusher.com/animal.asp?animal=133 djur i Liberia 
o www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/ information om Afrika 
o www.conservation.org/xp/frontlines/protectedareas/12150401.xml träd 
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o www.tedernst.ghanaliberiaapril2004.photoshare.co.nz/ från april 2004 
o www.cartercenter.org/activities/showdoc.asp?countryID=45&submenu=activities fakta om 
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7. Bilagor 
Bilaga 1. Excel 
 

 
 Modellistan 
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Bilaga 2. Kollage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”monrovia_streetscenes.jpg” 
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Bilaga 3. Kollage 
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Bilaga 4. Konceptskisser 
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Bilaga 5. Konceptskisser 
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”Lib_smalltown.jpg” 
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Bilaga 6. Konceptskisser 
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Bilaga 7. Renderade bilder från mockup på Pac-man 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

”pacman1.jpg” 

”pacman5.jpg” 
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Bilaga 8. Skärmdumpar från speltestet 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

”Shot00005.jpg” 

”Shot00008.jpg” 
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Bilaga 9. Montage av satellitbilder 
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Bilaga 10. Kollage av kvarter 
 

 
 

 
 
 
Renderad bild från mockup. 
 

 
 
 
 
 
 

        

”Template_for_Monrovia1.jpg” ”Template_for_Monrovia2.jpg” 

”scenario_map_3.jpg” 
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Bilaga 11. Renderade bilder från mockups 
 

 
Vy uppifrån på det specifika scenariot. 
 
 

 
Blå punkter är stridsvagnens väg och röda 
punkter symboliserar fotpatrullen. 
 

”map_monrovia1.jpg” 

”map_monrovia2.jpg” 

Anmärkning:  
Denna mockup fick 
ändras då den 
innehöll för många 
hus. Se nästa bilaga 
för mer överens-

stämmande bilder. 
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Bilaga 12. Renderade bilder från mockups 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”scenario_map_3.jpg” 

”scenario_map_4.jpg” 
Anmärkning: Den textur som sitter på 

stridsvagnen i bild är ej original. 
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Bilaga 13. Renderade bilder från mockups 
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