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Inledning 
Detta dokument är en tidig beskrivning av en nivå till ett datorspel. Dokumentet innehåller 29 
bilder vilka beskriver hur en datorspelsmiljö skulle kunna skapas för att vara intressant att 
utforska. Två av dessa bilder (bild 1 och bild 15) är kartor som visar hur de enskilda bilderna 
sitter samman och beskriver miljön i stort. Till varje bild följer text med syftet att förklara 
tanken bakom bilderna, särskilt funktionen av de olika delarna i miljön för utforskning och 
mystik. Dokumentet går dock inte in i detalj på hur spelets regler och berättelse ser ut, även 
om förslag ges på hur dessa kan integreras med bilderna och utforskningen av miljön i stort. 
 
 Begränsande    

Tillåtande Rörelse barriär Visuell barriär Klippa 
Begränsande 
marktextur 

Gång Bild 16, kap. 3.2 

 

Bild 9, kap.2.9 

 

Bild 24, kap. 3.10 

 

Bild 17, kap 3.3 

 
Orienterings 
-linje 

Bild 5, kap. 2.5 

 

Bild 25, kap.3.11 

 

Bild 22, kap. 3.8 

 

Bild 7, kap. 2.7 

 
Port Bild 28, kap. 3.14 

 

Bild 13, kap. 2.13 

 

Bild 23, kap. 3.9 

 

Bild 18, kap 3.14 

 
Visuell 
öppning 

Bild 4, kap. 2.4 

 

Bild 12 , kap. 2.12 

 

Bild 19, kap. 3.5 

 

Bild 6, kap. 2.6 

 
Landmärke Bild 26, kap. 3.12 

 

Bild 10, kap. 2.10 

 

Bild 21, kap. 3.7 

 

Bild 11, kap. 2.11 

 
Region Bild 27, kap. 3.13 

 

Bild 3, kap. 2.3 

 

Bild 20, kap. 3.6 

 

Bild 8, kap. 2.8 

 
Tabell 1: Tabellen visar vilken bild som kombinerar vilket element.  
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1.1 Mystik genom begränsande och tillåtande element 
Målet med bilderna (förutom kartorna) har varit att skapa en känsla av mystik genom att mer 
information kan ges ifall spelaren rör sig djupare in i miljön: ett löfte av information relevant 
för spelets mål ifall spelaren rör sig djupare in i nivån. Detta är baserat på miljöpsykologerna 
Rachel Kaplan och Stephen Kaplans definition av mystik: skulle du finna mer information 
ifall du ändrade utsiktspunkt i landskapet (Rachel, Kaplan, Stephen & Ryan, Robert L.,1998). 
Mystik har visat sig vara den av miljöpsykologer undersökta variabel som har kopplats 
starkast till preferens för miljöer och påverkar även viljan till utforskning av densamma 
(Porteus, Douglas, 1996). 
 
Grundtanken i skisserna är att ett tillåtande och ett begränsande element kombineras till en 
situation där rörelse och utforskning blir en utmaning. Tio olika element har kombinerat 
enligt tabellerna nedan. 
 
De begränsande elementen är:  

• rörelsebarriär 
• visuell barriär 
• klippa och  
• begränsande marktextur 

 
Dom tillåtande elementen i sin tur är: 

• gång 
• orienteringslinje,  
• port 
• visuell öppning 
• landmärke och 
• region 

 
 Tabell 1 visar hur de olika elementen kombineras i de kommande miljöbeskrivningarna. 
 
Miljöbesskrivningarna indelas i två delar: Mot statyn (kap.2) och Efter statyn (kap. 3)  Även 
beskrivningar har gjorts av de kartor (Karta 1 och Karta 2) som visar bildernas förhållande till 
varandra i miljön. Kartorna ska dock inte ses som en representation av den slutgiltiga 
grafiken i spelet utan visar endast sammanhanget mellan de olika bilderna. 
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2 Mot statyn 
Här presenteras först en beskrivning av karta 1, som ger en översikt av miljön i spelet, samt 
en beskrivning av spelarens första mål – statyn.  Sedan följer presentationen av de bilder som 
beskriver den första delen av miljön fram till statyn som spelaren sänds ut att undersöka. 

2.1 Karta 1 
Bild 1 visar kartan över den första delen av miljön i spelet. Kartan konstruerades tillsammans 
med kartan i bild 15 för att tillåta alla de olika kombinationer av element som visas i tabell 1.  
 
Båda kartorna är konstruerade på ett sådant sätt att spelaren ska ledas framåt av mystiken i de 
enskilda vyerna. Spelaren ska dessutom inte kunna tappa bort sig lätt, vilket motverkas 
genom alla de landmärken, regioner och orienteringslinjer som används. Tanken är att de 
begränsningar som faktiskt finns till följd av vattnet och bergen inte ska kännas påtvingade i 
och med att spelaren inte får antytt att information finns bakom dem. Istället skall de vägar 
som är möjliga för spelaren också vara de som är intressanta att utforska, utan att i förväg 
avslöja för mycket. 
 

 
Bild 1: Kartan visar hur bild 1 till 14 förhåller s ig till varandra i miljön. Kartan är inte tänkt att  
användas i spelet. 
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2.2 Spelarens mål 
Bild 2 visar den statylika fyr som spelaren först sänds ut för att undersöka. Eftersom statyns 
eld inte har varit synlig på en tid från byn så har fartyg navigerat fel, gått på grund och 
försvunnit. Spelaren bör också få veta att en pipeline försörjer statyn med gas, vilket kan 
underlätta att nå statyn. 
 
Tanken är att statyn ska ge spelaren något specifikt att utforska i miljön. Alla de yttre 
egenskaperna hos föremålen är sådant som spelaren ska kunna leta efter i miljön. Tanken är 
att de yttre egenskaper som finns hos de eftersökta föremålen kommer att spridas genom 
miljön för att fånga spelarens uppmärksamhet. 
 
Yttre attribut från statyn som spelaren kan leta efter i miljön är: 

• Mänsklig skepnad 
• Statyns hållning och kroppsform 
• Mörkt material 
• Fackla 
• Eld 
• Röret till statyn 
• Lysande ögon och mun 

 

 
Bild 2 
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2.3 Regioner och visuell barriär 
Min avsikt med bild 3 är att skapa mystik genom att dölja regioner bakom varandra. De olika 
typerna av byggnaderna utgör dessa regioner. Även seglen som ses längst bort i bilden kan 
ses som en region. Ny information antyds genom de distinkta regionerna. Särskilt den 
stegrande höjden i regionerna och spelarens synvinkel är betydande för att göra alla regioner 
synliga och att inte skapa allt för framträdande visuella barriärer. 
 
Att regionerna är olika långt ifrån varandra skapar också djup genom perspektiv, vilket 
tillåter utforskning. 
 

 
Bild 3 
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2.4 Visuell öppning och rörelsebarriär 
I bild 4 utgör muren rörelsebarriärren och även en visuell barriär som den visuella öppningen 
i sin tur finns i. Jag vill skapa en känsla av komplexitet på andra sidan muren genom att visa 
berg som uppmuntran till utforskande. Bilden visar spelarens vy inifrån byn. De huvudsakliga 
elementen och kompositionen går att skapa innifrån  muren men troligen ännu effektivare 
utifrån byn då den ger större komplexitet och variation än slätten utanför. 
 

 
Bild 4 
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2.5 Orienteringslinje och rörelsebarriär 
Pipelinen i bild 7 är något spelaren kan följa för att nå sitt mål. Den försörjer nämligen fyren 
med gas. Den är en orienteringslinje som går över muren vilken är en rörelsebarriär. På så sätt 
försöker jag skapa en vilja för spelaren att försöka röra sig ut ur staden. Att pipelinen förser 
fyren med gas tillsammans med att den är människobygd och distinkt gör den värd att följa. 
Pipelinen kan även användas för att navigera efter utanför staden vilket kartan i bild 1 visar. 
 

 
Bild 5 
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2.6 Visuell öppning och begränsande marktextur 
Stenarna på marken i bild 6 är tänkta att utgöra den begränsande marktexturen. Bristen på 
visuella barriärer ska i sin tur skapa visuell access. 
 
Denna kombination av element är ett specialfall på så sätt att jag inte valt att använda mig av 
den som ett sätt att skapa mystik. Tvärtom så har jag valt att använda de i sammanhanget 
dåliga egenskaper som ett tecken på att spelaren inte ska utforska denna del av miljön. 
Tanken är att denna miljö i kontrast mot pipelinen ska sticka ut som särskilt ointressant att 
utforska. Bristen på visuella barriärer minskar starkt risken att finna något nytt i landskapet. 
 
Det finns dock ett grundläggande löfte om ny information genom luftperspektiv och av vad 
som döljer sig bakom horizonten. Ifall marktexturen är särskilt begränsande eller ej beror 
även på vilka regler spelet har kring detta. Jag föreslår att rörelse på detta fält är något saktare 
än att följa vägen som visas i bild 1. En annan lösning är att i oändlighet upprepa detta 
mönster men endast så länge spelaren rör sig mot det, men när spelaren vänder så går det 
extra snabbt att komma tillbaka till utgångsläget. 
 

 
Bild 6 
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2.7 Linje och begränsande marktextur 
Elementen som används i bild 7 är begränsande marktextur samt orienteringslinje i form av 
pipelinen. Vattnet skapar en rörelsebarriär där spelaren fortfarande får en viss utsikt. Tanken 
är också att det ska skapa en känsla av att mer information kan finnas på andra sidan av 
floden, vid pipelinens ände. Ifall spelaren förstått sambandet mellan pipelinen och statyn bör 
den få ökad betydelse och spelaren ges ytterligare mening i att undersöka vad som finns på 
andra sidan vattnet. 
 

 
Bild 7 
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2.8 Regioner och begränsande marktextur 
Efter att spelaren har nått floden i bild 7 är tanken att denna kan leda spelaren till träsket i 
bild 8. I bilden utgör vattnet den begränsande marktexturen. Regionerna är sedda som 
regioner av olika dålig marktextur som spelaren kan försöka navigera mellan för att lättast ta 
sig över träsket. Spelaren ska alltså kunna försöka finna de regioner av olika typer av 
marktextur för att lättare kunna ta sig framåt. Detta är tänkt att skapa en utmaning. 
 
Skogen vid horisonten på bilden skapar ett nytt mål att nå i bilden. Scenen har komplexitet 
och kan därför ge ny information att utforska. På så sätt använder sig bilden indirekt av andra 
element än de jag först tänkte använda i bilden. Jag upplevde bilden som för simpel när den 
inte hade något vid horisonten. 
 

 
Bild 8 
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2.9 Gång och visuell barriär 
Syftet med vyn i bild 9 är att spelaren ska få en allmän känsla av att ny information lätt kan 
finnas på andra sidan av skogen. Detta uppnås genom bildens två huvudsakliga element: 
visuell barriär och gång. Den visuella barriären utgörs av skogen och stigen utgör gången.  
Stigen är ett sätt att ta sig förbi skogen som en orienteringslinje att följa och med sin goda 
framkomlighet (främst brist på rörelsebarriärer). 
 

 
Bild 9 
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2.10 Landmärke och visuell barriär 
Bild 10 visar mer specifikt än tidigare bilder särskilda egenskaper som spelaren förväntas leta 
efter från statyn i bild 2. Den mörka statyn liknar på avstånd den som spelaren söker efter. 
Spelaren har därför möjlighet att få mer relevant information genom att röra sig framåt i 
miljön. 
 
De element som används är visuell barriär i form av träd, samt ett landmärke i form av statyn. 
Det finns ingen betydelsefull rörelsebarriär för att nå statyn, men den är dold och inte så 
definierad. Statyn står i kontrast mot vegetationen på flera sätt: den är ett tecken på 
människor, den är mörk, har en annorlunda form samt är högre än träden i allmänhet. 
 

 
Bild 10 
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2.11 Landmärke och begränsande marktextur 
Bild 11 skulle enligt först innehålla ett landmärke och begränsande marktextur. Vad som 
istället hände var att bilden blev en mindre belöning i spelarens jakt efter den större statyn. 
En närmare undersökning är tänkt att visa att statyn inte är den som eftersöks. Den har inte 
den ställning, storlek eller kroppsform som spelaren letar efter. Spelaren bör vid denna staty 
istället få någon form av belöning genom spelets regler. I och med detta belönas spelaren för 
sitt utforskande beteende och sökande efter målets visuella attribut. På så sätt blev den här 
bilden belönande likt bild 14 och 29. Tanken är också att spelaren ska förbryllas lite för att 
inte hålla sökandet allt för enkelt. 
 
Anledningen till att bilden inte fick en annorlunda funktion än den först tänkta var att 
landmassan mellan spelaren och statyn blev allt för liten för att hindra spelaren att undersöka 
statyn närmare, och på så sätt skapa mystik. 
 

 
Bild 11 
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2.12 Visuell öppning och visuell barriär 
Elementen som används i bild 12 är visuell öppning och visuell barriär. Träden utgör den 
visuella barriären och bristen på träd längre fram skapar gradvis en visuell öppning. Rörelse 
framåt i miljön ger spelaren möjlighet att se längre och ger alltså tillgång till mer information. 
Att träden gradvis avtar gör att spelaren kan räkna med en mer öppen vy för varje steg den tar 
framåt. 
 

 
Bild 12 
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2.13 Port och visuell barriär 
Bild 13 är tänkt att fungera på ett liknande sätt som skogen i bild 9 genom att skapa en visuell 
barriär och sedan tillåta passage genom den. Elementen som används är dock delvis 
annorlunda: port och visuell barriär. Porten är en tydlig och kort öppning i det begränsande 
elementet. Jag försökte visa att buskaget endast är en visuell barriär genom att låta ljus 
passera genom det, men inte strukturen i ljuset av föremålen bakom. 
 

 
Bild 13 
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2.14 Statyn 
Bild 14 har syftet att visa vad spelaren finner när den når sitt mål. Bilden är alltså inte främst 
tänkt att skapa mystik genom miljöelement som de övriga bilderna. Tanken är istället att 
bilden ska ge en oväntad avslutning på sökandet i och med att statyn är förstörd och ligger på 
marken samt att facklan saknas. I och med att statyn förhoppningsvis ändå går att identifiera 
med sin färg, skala och form borde spelaren förstå att den nått sitt mål och ge en viss 
tillfredställelse. Spelet tar dock här en ny riktning och spelaren uppmanas fortsätta leta efter 
facklan. Bort från statyn leder en dragspår som leder spelaren till karta 2 i bild 15. Dragspåret 
är detsamma som visas i bild 17, 22 och 25. 
 

 
Bild 14 
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3 Efter statyn 
Här presenteras bilderna i andra delen av miljön. 

3.1 Karta 2 
Kartan i bild 15 visar andra delen av spelmiljön. Se kapitel 2.1.1 för en förklaring av syftet 
hos kartan och hur bilderna placerats. 
 

 
Bild 15: Kartan visar hur bild 18 till 29 förhåller  sig till varandra i miljön. Kartan är inte tänkt a tt 
användas i spelet. 
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3.2 Gång och rörelsebarriär 
Ravinen i bild 16 var bland det första jag skapade i verket. Bilden skapar mystik genom att 
gången slingrar sig genom klipporna som utgör både en rörelse- och visuell barriär. Gången 
tillåter rörelse med sin släta textur och brist på barriärer. Detta är ett arketypiskt sätt att skapa 
mystik enligt Kaplan et al (1998). 
 

 
Bild 16 
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3.3 Gång och begränsande marktextur 
I bild 17 är stenarna tänkta att fungera som en begränsande marktextur. Här finner spelaren 
även ett tydligt dragspår i marken som kan vara en ledtråd till vart facklan tagit vägen. Dom 
är alldeles för grova för att tillåta obehindrad rörelse, men inte nödvändigtvis tillräckliga för 
att stoppa förflyttning helt i spelet. 
 

 
Bild 17 
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3.4 Port och begränsande marktextur 
Stenarna i bild 18 utgör den begränsande marktexturen genom att vara kantiga och ligga löst. 
Den uppenbara bristen på stenar i mitten utgör porten. Spåret från bild 17 har avtagit, men 
”portarna” leder istället spelaren framåt. Jag funderade ett tag på att skapa en marktextur som 
spelaren på något sätt skulle kunna passera igenom som en port. Detta skulle innebära en 
liknande kombination av ett begränsande och tillåtande element som arbetar tillsammans som 
i hålet i bild 23. Detta passade dock inte väl in i miljön i stort. 
 
Vad jag inte är ute efter i bilden är att skapa en situation där spelaren måste oroa sig för att 
dennes karaktär ska ramla och slå sig på stenar. Istället vill jag utnyttja spelarens reaktion på 
miljön och skapa en vilja att ta sig vidare. På detta sätt skiljer sig denna bild från de övriga i 
att den inte direkt baseras på spelets egentliga funktionalitet då stenarna i bilden inte utgör 
något betydande hinder, utan uteslutande försöker skapa mystik utifrån spelarens upplevelse 
av kombinationen av element. 
 

 
Bild 18 
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3.5 Visuell öppning och klippa 
I bild 19 är det tillåtande elementet visuell öppning och det begränsande en klippa. Tanken är 
att spelaren ska se stora delar av miljön, men inte kunna nå den omedelbart. Denna plötsliga 
stora tillgång på utsikt utlovar ny relevant information i spelarens jakt på facklan. Dock så 
kan inte spelaren finna något just i denna vy, utan måste röra sig framåt för att finna mer. 
Mycket kan dölja sig bakom dimman och den låga detaljnivån, särskilt om spelaren vänder 
sin vy utmed klippavsatsen till höger. 
 
Bilden är en av fyra där spelaren ser ut över en klippa. Spelaren kan gå runt hörnet på klippan 
och fortsätta till bild 20, 21, 22 och 24 vilket visas i kartan i bild 15. 
 

 
Bild 19 
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3.6 Regioner och klippa 
Bild 20 svarar på löftet om ny information som givits av den omfattande utsikten i bild 21. 
Ett stort moln av rök täcker halva området spelaren ser ut över. Detta skapar tillsammans med 
marken och förgrunden de regioner som utgör bildens tillåtande element. Klippan utgör det 
begränsande elementet. Spelaren kan fortsätta längs med klippan för att få mer information 
om vart facklan finns och om miljön i allmänhet. 
 

 
Bild 20 
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3.7 Landmärke och klippa 
Landmärket i form av facklan utgör det tillåtande elementet i bild 21. Det begränsande 
elementet utgörs av klippan spelaren befinner sig på. Röken finns även med som ett 
ytterligare element som döljer vad som exakt finns runtomkring vilket troligen är facklan. 
Bilden förklarar även vad röken i bild 20 kom ifrån. Det är dock oklart exakt vad som finns 
under röken och fortfarande hur facklan kommit dit den är. För att veta exakt får spelaren 
röra sig längre längs med klippavsatsen. 
 

 
Bild 21 
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3.8 Linje och klippa 
Bild 22 visar ett dragspår i marken som är tänkt att fungera som en orienteringslinje. Att 
spelaren står på en klippa är vad som skapar det begränsande elementet. Eftersom dragspåren 
visar sig på både sidan av klippan antyder de en lösning på hur spelaren kan ta sig ned för 
klippan, utan att egentligen visa en väg ned.  
 
Klippformationen samt elden på marken har funktionen att dra uppmärksamhet till spåret 
eftersom det är lite svårt att se på asvtånd. Elden visar även att spelaren är på rätt spår efter 
facklan. 
 
Dimman finns främst i bilden för att undvika ett allt för starkt avbrott till mer rökiga 
områden, men den kan även dölja information och skapar på så sätt mystik på samma sätt 
som luftperspektivet gör.  
 

 
Bild 22 
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3.9 Port och klippa 
Bild 23 är avvikande på så sätt att samma del av miljön utgör både det tillåtande och det 
begränsande elementet. Skrevan är en port då den tillåter rörelse nedåt. Samtidigt skapar den 
en klippa som begränsar spelarens rörelse. Exakt hur begränsande denna klippa är beror på 
spelets exakta regler och variationer i spelarkaraktärens egenskaper. 
 
Hålet ger spelaren möjlighet att ta sig ned från klippavsatsen och ned till samma höjd som 
facklan. Eftersom detta inte är möjligt att veta i förväg för spelaren kan spelaren ta en chans 
och hoppa ned i hålet, vilket ger ökad valfrihet i utforskningen av miljön. 
 
Ifall spelaren ändå inte väljer att hoppa ned i hålet skapar det ändå nyfikenhet kring vad som 
finns där nere och kan ge ytterligare anledning att fortsätta utforskning för att finna en annan 
ingång till skrevan, vilket bör skapa mystik. På så sätt kan klippan främst bli en visuell 
öppning för en mer försiktig spelare. 
 

 
Bild 23 
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3.10 Gång och klippa 
I bild 24 befinner sig spelaren på slutet av klippavsatsen som visats i bild 19 till 22. Rampen i 
bilden skapar en gång nedåt som löser rörelseproblemet skapat av klippan. Dimman som 
finns gör att ny information går att finna genom att röra sig längre ned i bilden med hjälp av 
rampen. 
 

 
Bild 24 
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3.11 Linje och visuell barriär 
Dimman utgör den visuella barriären i bild 25. Dragspåren utgör en orienteringslinje att följa. 
Min avsikt med bilden är att spåret ska leda spelaren mot målet medan dimman innehåller 
möjlig ny information. 
 
Busken i hörnet på bilden kan ses som ett landmärke för den som färdas på vägen. Detta 
bygger dock på att liknande buskar inte finns längs med vägen. Jag har placerat ut sådana 
buskar i tidigare bilder, men inte i allt för liknande sammanhang. Att denna typ av buske 
används med ganska jämna mellanrum blir också tongivande för regionen i stort. 
 

 
Bild 25 
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3.12 Landmärke och rörelsebarriär 
När spelaren rör sig längre in i dimman i bild 25 är tanken att en klippa ska torna upp sig 
bakom en stenmur så som visas i bild 26.  Klippan utgör ett landmärke som förutom ökar 
orienteringsmöjligheterna visar på vad för miljö som finns bakom muren. Förutom genom sin 
färg och ton sticker klippan även ut genom dess riktning i jämförelse med riktningen på 
muren framför. Spelaren har sedan tidigare fått veta att facklan finns bakom muren, vilket bör 
öka intresset för vad som finns framåt i kombination med ”smakprovet” som klippan ger och 
de goda orienteringsmöjligheterna. 
 

 
Bild 26 



 

  31   

3.13 Region och rörelsebarriär 
I bild 27 blir det uppenbart att spelaren närmar sig något slags gigantiskt fågelbo som 
uppenbarligen brinner enligt vad som tidigare visats från klippan i bild 21. Bilden innehåller 
en rörelsebarriär i form av en stenmur. Det tillåtande elementet i bilden är regionerna som 
högarna med kvistar och fågelbona utgör. Tanken är att regionerna ska underlätta utforskning 
och ge bild av komplexitet bakom muren. Även muren och himlen kan ses som regioner på 
det tvådimensionella planet. 
 

 
Bild 27 
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3.14 Port och rörelsebarriär 
Bild 28 visar ingången till platsen där facklan har tagits. Stenformationen utgör det tillåtande 
elementet i form av en port. Jag lade vikt vid att inte göra porten allt för stereotypt portlik.  
 
Porten i sig samt muren runtomkring skapar en betydande visuell barriär, vilket på så sätt 
antyder ny information ifall spelaren skulle röra sig framåt. Mycket ny relevant information 
ges eftersom facklan finns där inne samt att spelaren tidigare har sett en rad ny element som 
den inte vet vad det är. Vad är det för fåglar och grenar där inne? Varför har de tagit facklan? 
Varför ryker det så mycket? 
 

 
Bild 28 



 

  33   

3.15 Facklan 
Här finner spelaren facklan. Tanken med bild 29 är att ge spelaren en belöning för sitt letande 
i slutet av miljön. I sig har jag inte försökt arbeta in mystik i bilden. Det råder sedan tidigare 
dock en rad obesvarade frågor om varför fåglarna har tagit facklan och exakt vilka de är. 
Kanske kan spelaren på något sätt hjälpa dem att ställa till med vad de gjort. Det är en möjlig 
fortsättning eller att spelaren fortsätter till byn. 
 

 
Bild 29 
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Sammanfattning/Abstract 
Denna text är en reflexiv uppsats som behandlar ett verk, En Mystisk Nivå 
(fortsättningsvis Verket). Verket har skapats inom ett examensarbete i medier på 
Högskolan i Skövde. Uppsatsen inleds med en beskrivning av målsättningen med 
Verket: att skapa en miljö som uppmanar till utforskning genom mystik. Detta är den 
variabel inom miljöpsykologi som har visats starkast samband med preferens för 
miljöer. Därefter följer en redogörelse för de olika teorier som har använts i arbetet. 
Efter en allmän beskrivning av arbetsprocessen följer en detaljerad beskrivning av de 
tekniker som har använts för skapandet av de 29 olika bilderna i Verket. Bilderna 
kombinerar tillåtande och begränsande element för att skapa en situation som 
uppmanar till utforskning. Slutligen diskuteras Verket utifrån hur väl det uppnår 
målsättningen samt vilka slutsatser som kan dras av detta. En av flera slutsatser är att 
metoden att kombinera tillåtande och begränsande element var mycket givande och 
genomförbar. 
 
Nyckelord: speldesign, nivådesign, miljöpsykologi, miljöpreferens, mystik 
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1 Introduktion 
I och med att datorspelens världar blir allt större och detaljrikare ökar behovet av att göra dem 
intressanta att utforska och lätta att navigera i. Mystik har i experiment utförda av 
miljöpsykologerna Rachel Kaplan och Stephen Kaplan visat sig vara den variabel som har 
starkast samband med preferens för miljöer och borde därför vara av intresse för datorspel 
som en form av underhållning. Detta samband har påträffats i både naturliga och byggda 
miljöer samt i konst. 
 
Mystik är också starkt kopplat till utforskning och har definierats som: löftet om ny 
information om personen ändrar sin vy i miljön. I en nyss utförd undersökning av Johan 
Brink, en annan student på programmet för datorspelsutveckling med inriktning mot design, 
så utgjorde utforskare den största gruppen av spelare när respondenterna tillfrågades vilken 
bland elva andra kategorier av spelartyper de tillhörde. I undersökningen ansåg 60 procent att 
de var utforskare (Brink, 2007). 
 
Mystik ger också ett möjligt medel för spelskaparen att styra spelaren i miljön utan att skapa 
onaturliga och påtvingade begränsningar. Tanken är att viljan att utforska ska hindra spelaren 
från att känna sig onödigt styrd. Jag vill kunna skapa en illusion av frihet där spelaren inte 
märker att den är styrd eftersom de val som denne gör även är de mest intressanta. Eftersom 
spelaren själv känner att den gör de relevanta valen för sin utforskning så ska det inte kännas 
hindrande att dessa val är begränsande, vilket ofta krävs av produktionsomständigheterna. Jag 
är också ute efter en för produktionen ekonomisk frihet.  
 
För enkelhetens skull kallas alla bilder i Verket bilder och alla bilder i denna text för figurer. 

1.1 Syfte och mål 

1.1.1 Miljöer som är intressanta att utforska 
Syftet med arbetet har varit att skapa en spelmiljö som är intressant att utforska. Detta sker 
genom att två typer av element kombineras: begränsande element och tillåtande element. 
Dessa typer av element skapar tillsammans mystik: ett löfte om mer information om spelaren 
rör sig djupare in i miljön. Begränsande och tillåtande element kombineras för att tillsammans 
skapa en situation där mer information kan ges genom att spelaren rör sig djupare in i miljön. 
Vikt har lagts på att arbeta in signaler som visar på en stegrande informationsmängd relevant 
för spelaren. Skisser har använts för att arbeta fram sådana situationer. På så sätt är Verket ett 
förarbete till en färdig nivå. Bilderna ska hjälpa till att redan tidigt på skisstadiet skapa ett av 
de största värdena som finns i miljön nämligen mystik. 

1.1.2 Skisser 
Att arbeta med konceptbilder och kartor valdes framför andra metoder för att jag skulle kunna 
koncentrera mig på min frågeställning istället för andra delar av spelet, särskilt tekniska 
aspekter. Att mystik går att arbeta in redan på ett så tidigt stadium innan arbete med 
modellering, texturer och konstruktion i en level-editor bör kunna spara mycket tid. Även att 
kunna visa på denna interaktiva del av spelet i skissen och på så sätt föra samman spelmoment 
och grafisk stil bör spara tid från anpassningar till detta moment senare, men även göra det 
inledande konceptet tydligare och starkare. 

1.1.3 Spelmoment 
De begränsande och tillåtande miljöelementen jag använder skapar en utmaning i bilden. 
Detta gör att bilderna även har en del av spelets spelmoment i sig. De begränsningar jag 
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skapar kan sedan lösas med de tillåtande elementen. Jag utforskar detta samband mellan 
utforskning och spelmoment ytterligare genom att undersöka hur jag kan använda spelarens 
mål i spelet för att skapa intressant utforskning. Till detta använder jag mig av Daniel E. 
Berlyne och Joachim F. Wohlwills (i Porteus, Douglas J., 1998) indelning i specifik och 
allmän utforskning. 

1.2 Problemställning 
Med utgång från uppsatsens syfte, att undersöka hur mystik kan skapas i datorspelsmiljöer, 
fastställdes frågeställningen i början av projektet till: Hur kan forskning inom miljöpsykologi 
användas för att skapa mystik i datorspelsmiljöer på skisstadiet? 
 
Under arbetets gång utvecklades och koncentrerades frågeställningen till: Hur kan jag med 
miljöelementen gång, orienteringslinje, port, visuell öppning, landmärke, region, rörelse 
barriär, visuell barriär, klippa och begränsande marktextur användas för att arbeta in 
kriterier för mystik i miljöskisser till datorspel? 
 
Den senare frågeställningen underlättar syftet på så sätt att konkretiseringen av elementen ger 
mig verkliga verktyg att skapa mystik med i ett verk. Elementen är sådana som beskrivits som 
betydelsefulla för utforskning (se kapitel 2.8). Angreppssättet antar dock att de kriterier som 
används för att beskriva mystik är korrekta. 

1.3 Bakgrund och personligt mål 

1.3.1 Först mer teoretiskt 
Projektet hade först en mer teoretisk prägel. Tanken var att utifrån teorier från miljöpsykologi 
utforma en allmän metod för att skapa miljöer intressanta att utforska och möjligtvis en 
undersökning. Projektet svängde mellan detta och ett mer praktiskt verk under arbetets gång. 
Slutligen har Verket blivit den betydande delen. 
 
Innan projektet utfördes även en b-uppsats där testpersoner fick gradera olika variabler i 
miljön i datorspelet Morrowind (Bethesda, 2002) efter hur de upplevde den (Hallberg, 2006). 
Dessa variabler jämfördes sedan med preferens. Arbetet med b-uppsatsen gjorde det enklare 
för mig att sätta mig in i området miljöestetik och miljöpsykologi. En av de slutsatser jag drog 
i denna uppsats var att mystik kunde ha ett starkt samband även med datorspelsmiljöer. 

1.3.2 Verktyg för kreativ input 
Jag har märkt under olika kurser och projekt på fritiden att skisser är ett väldigt effektivt sätt 
att förklara idéer för andra. Arbetet med dessa är också väldigt intressant i sig. Mitt personliga 
mål med projektet har till stor del varit att förbättra mina tekniker för att skapa skisser. Det 
ger mig möjlighet att kunna arbeta kreativt med andra. Jag anser också att mycket av 
underhållningsvärdet i spelet går att skapa redan på skisstadiet, men detta beror visserligen på 
typen av spel. Jag är medveten om att det jag försöker åstadkomma inte är huvudmomentet i 
de flesta spel, men det är ändå ett betydande moment i många, till exempel: Morrowind 
(Bethesda, 2002), Oblivion (Bethesda, 2006) och World of Warcraft (Blizzard, 2004). 

1.3.3 Världar 
En stor del av mitt intresse för spel bygger på de världar som de ofta utspelar sig i. Att skapa 
sådana världar är något som görs möjligt med teknikerna jag tillägnar mig under projektet. 
Och Verket i sig är också en värld i sig, även om mycket av arbetet ligger på en viss specifik 
del av presentationen av världen, nämligen miljöelementen. 
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2 Teori 
I denna del kommer Kaplan, Berlyne och Wohlwills samt Ulrichs teorier förklaras och 
jämföras. I slutet av kapitlet i avsnitt 2.6 till 2.8 följer en beskrivning av teorier organiserat 
tematiskt efter de olika element jag har valt att undersöka. 

2.1 Kaplan and Kaplan’s ramverk för miljöpreferens 
Det finns enligt Porteus (1996) två huvudgrupper inom miljöestetiken: Kaplan och Kaplans 
angreppssätt och Berlyne-Wohlwills angreppssätt. Det som intresserar mig i båda delarna är 
att de behandlar mystik, men också preferens generellt på grund av den starka kopplingen 
mellan de två. 
 
Kaplan and Kaplan (1989 i Porteus, 1996) hävdar i deras teori att preferens är kopplat till hur 
miljön hjälper människor dra slutsatser om  den. Preferens påverkar enligt dem också 
beteende, det är inte ett helt fristående sinnestillstånd. Kaplan och Kaplan (1998) drar 
slutsatsen att mystik har ett starkt påverkan på preferens genom en genomgång av över 30 
sammaställning över miljöpreferens. Utöver mystik hävdar de att följande variabler är 
viktigast för preferens: komplexitet, sammanhållning, textur, läsbarhet och rymlighet 
(Porteus, 1996). Porteus beskriver forskningen från 1970 och framåt som omfattande och 
välundersökt.  
 
Tabell 1 beskriver hur information i lanskapet relaterar till 2d- och 3d-planet samt framtid och 
dåtid enligt Kaplan och Kaplan (1998). Separationen i tid har gjorts efter kritik från Wohlwill 
om motsägelsen i att både läsbarhet och mystik skulle leda till preferens. (Porteus, 1996). 
 
 Nutid Framtid 
2D Sammanhållning (”coherens”) Komplexitet 
3D Läsbarhet Mystik 
Tabell 2: Tabellen beskriver de huvudsakliga variablerna i Kaplan och Kaplans ramverk för 
miljöpreferens. 

2.1.1 Teoretiska verk, undersökningar och handböcker 
Jag har haft två källor för Kaplan och Kaplans teorier. Den första är en mer praktisk bok: With 
People in Mind: Design & Management of Everyday Nature (Kaplan, Rachel, Kaplan, 
Stephen & Ryan, Robert L.,1998). Källa nummer två är Experience of nature indirekt genom 
Porteus (1996) diskussion om denna. Märk alltså att Kaplan och Kaplan (1998) inte är samma 
källa som Kaplan et al (1986). Den praktiska boken skulle kunna översättas ganska enkelt till 
en spelkontext är min uppfattning. Detta var användbart för att omsätta deras teorier i praktik. 
Den är dock ganska omfattande och behandlar design av miljöer i allmänhet. Att ha tillgång 
till både Kaplan och Kaplans idéer direkt samt genom en utomstående som beskriver deras 
och alternativa teorier gav ökad förståelse.  

2.1.2 Mystik 
Mystik är självklart den viktigaste variabeln för mig i Kaplan och Kaplans teori, men jag 
kommer även att behandla de övriga variabler som de finner betydelsefulla. 
 
Mystik är den variabel som har visat sig ha det starkaste sambandet till preferens i en rad 
experiment (Porteus 1996, Kaplan et al 1998). Detta samband har visat sig både i natuliga och 
bebyggda miljöer, samt i konst enligt Porteus (1996). 
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Jag finner det intressant att mystik finns i slutet av både rums och tidsdimenstionen i 
ramverket (se tabell 1 ovan), vilket antyder att det är närmast den slutgiltiga perceptionen av 
landskapet. Detta går att tolka som att mystik är slutresultatet av de övriga variablerna. 
 
Kaplan och Kaplans (1998) forskning stöder designers och humanisers tro i värdet av 
komplexitet, sammanhållning och mystik. Ett liknande koncept till mystik som har visat sig 
användbart av designers är mångtydighet (Porteus, 1996). Det har dock visat sig mindre 
användbart i experiment. Porteus beskriver att det finns många problem med att definiera 
koncepten i undersökning, speciellt mångtydighet. Kaplan et al har istället använtsig av 
mystik (1998).  

2.1.3 Sammanhållning 
Sammanhållning skapas enligt Kaplan et al (1998) genom ett fåtal identifierbara regioner. 
Detta kan skapas genom liknande texturer och mönster inom olika regioner. Märk dock att 
Kaplan et al kopplar detta till det tvådimensionella planet, men det är svårt att tänka sig hur 
dessa plan inte skulle relatera till faktiska plan i den tredimensionella världen, i annat fall än 
illusioner, i varje fall i en diskussion om förståelse av miljöer. 
 
Kaplan et al nämner en träbro i en skog som ett exempel på sammanhållning. Vad dom menar 
är att eftersom bron har en något liknande textur som det omkringliggande området så 
uppfattas det som en helhet. Gångar generellt sett har också visat sig ha ökad preferens ifall de 
är kompatibla med den omrkingliggande omgivningen. Ändå så är kontrast i material ett 
väldigt effektivt sätt att skapa uppmärskamhet enligt Kaplan et al (1998). Så det finns flera 
sätt att arbeta med denna egenskap. 
 
Ett begrepp liknande sammanhällning är kompatibilitet. Det har visat sig ha en stark koppling 
till preferens (Porteus, 1996). Konceptet är dock mer mångtydigt då det lätt förknippas till vad 
som är kompatibelt med personen som betraktar lanskapet, och de speciella intressen och 
kunskap en person har. Kompatibilitet har  även används i detta sammanhang i 
undersökningar (Porteus, 1996). Jag använder mig dock inte av begreppet, även om det har 
likheter med Gibsons (1986) beskrivning av hur en persons egenskaper påverkar hur miljön 
uppfattas (se kapitel 2.4). 

2.1.4 Komplexitet 
Komplexitet skapar enligt Kaplan och Kaplan (1998) tillräckligt med information i scenen för 
att skapa intressen. De hävdar att en vanlig syn på komplexitet är att lite är tråkigt men 
mycket överväldigande. De hävdar att denna syn är felaktigt och kommer ur en förvirring 
mellan komplexitet och sammanhållning. Det finns enligt dem ingen konflikt mellan 
sammanhållning och komplexitet. Även en mycket komplex scen kan ha tydligt frånskiljbara 
områden. Ett sätt att nå detta är att skapa komplexitet med andra medel än hur 
sammanhållning skapas. Som ett exempel på en komplex scen med låg sammanhällning 
nämner de ett fällt fullt av träd utan några andra element. Ett lika ointressant scenario skulle 
vara total brist på komplexitet där ingen ny information kan ges. 
 
Kritik har försts fram mot Kaplan och Kaplans sätt att undersöka komplexitet. Enligt Ulrich 
finns det två sorters komplexitet, ordnad och icke ordnad. Detta skulle kunna förklara 
skillnaden mellan rollen hos komplexitet i experiment av Roger S. Ulrich (1979a i Porteus, 
1996) och Kaplan och Kaplan (1998). Att leta efter mönster i totalt kaos kan lätt försås som 
ointressant, men ifall ett mönster finns i komplexiteten kan det ge ny information, och är alltå 
mystiskt.  
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Worhwill (1976 i  Porteus 1996) drar slutsatsen från en stor mängt experiment att rollen hos 
komplexitet kopplat till preferens är osäker. Kanske behövs komplexitet för information men 
det garanderar ingenting av intresse. 

2.1.5 Läsbarhet 
Den sista av variabeln i Kaplan och Kaplans (1998) ramverk är läsbarhet. Det är en 
beskrivning av hur väl scenen förstås som en 3D-miljö. För att vara distinkt föreslår de att en 
scen behöver komponenter som hjälper med orienteringen. Distinkta landmärken är därför 
viktigt för läsbarheten enligt Kaplan et al (1998). Dom säger dock att vad som är distinkt i 
längden är svårt att avgöra. Ett föremål som först kan verka unikt kan senare upprepas. Detta 
påstående passar väl med att de placerar denna variabel i 3d dimensionen i deras ramverk (se 
tabell 1).  
 
Kontrast samt orienteringslinjer och landmärken är starkt kopplat till variabeln för läsbarhet 
beskriven av Kaplan et al (1998). Se även stycket om landmärken i kapitel 2.8.6. 

2.2 Berlyne och Wohlwills angreppssätt 
Det andra huvudsakliga angreppssättet för att undersöka miljöpreferens är Berlyne-Wohlwills 
sätt enligt Porteus (1996). Centralt för angreppssättet är att en individ kommer att interagera 
med miljön i direkt proportion till hur mycket osäkerhet och konflikt den väcker. Denna teori 
är väl testade enligt Porteus (1996). 
 
Berlynes variabler stämmer till stor del överens med dem hos Kaplan och Kaplan enligt 
Porteus (1996). De huvudsakliga variablerna är: komplexitet, mångsidighet, nyhet, 
överraskning, förvirring (puzzlingness), mångsidighet, olikhet (incongruity) och 
kompatibilitet. Som jag förstått det finns det inom forskning i miljöestetik två huvudsakliga 
angreppssätt som verkar lovande, men inte helt kompatibla när de jämförs med varandra. 
Vilka variabler som är viktiga verkar vara gemensamt i stort, men inte hur den exakta 
utvärderingen av dom sker.  
 
Metoderna som används för att testa variablerna är också liknande i de två angreppssätten. 
Båda använder foto-slides inför personer som sedan får gradera dessa efter de tidigare nämnda 
variablerna. Sedan gås materialet genom med statistiska metoder för att hitta samband. En 
skillnad är att Berlyne-Wohlwill metoden har mätt stimulationsnivå fysiskt och verbalt på 
många olika sätt. Kaplan och Kaplan är mer intresserade av att bygga en modell för 
miljöpreferens, medan Berlyne-Wohlwill har ägnat mer tid att hitta betydelsefulla variabler 
(Porteus, 1996). 
 
Det finns enligt Wohlwill (1976 i Porteus, 1996) också två sorters utforskning: specifik och 
divers. Specifik utforskning sker när personen möter stimulus som genererar konflikt och 
osäkerhet. I denna typ av utforskning försöker personen minska konflikt och osäkerhet genom 
utforskning. Divers utforskning sker när en person saknar stimulus och därför letar efter nytt 
stimulus. Stimulus bör inte vara för främmande och inte för bekant. Porteus (1996) ger 
exemplet med en person som i jakt på ett nytt program på tv byter mellan kanaler. 
 
Hur stimulerad en person blir beror också på hur alert personen är. Nivån av stimulus följer en 
inverterad u-kurva där den efter en viss nivå av optimering når botten enligt Wohlwill 
(Porteus, 1996). 
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2.3 Ulrichs definition av mystik 
En annan forskare inom miljöpreferens är Ulrich. Han har försökt föra samman och förklara 
resultaten från Berlyne-Wohlwill and Kaplans angreppssätt. Han föreslår att preferens skapas 
genom scener som har läsbarhet och också utlovar ny information genom låg risk. Läsbarhet 
föreslås skapas genom komplexitet, fokus (bestående av sammanhållning och enhetlighet), 
marktextur och djup.   
 
Vilket förklarades tidigare i kapitel 2.1.4 så har Ulrich föreslagit två sorters komplexitet: 
ordnad och oordnad. Han har också funnit att mystik har starkast koppling till preferens i en 
undersökning av svenskar och amerikaner. (1979a, i Porteus, 1996). 

2.4 Gibsons ekologiska angreppssätt till visuell perception 
Gibson förespråkar starkt att miljön upplevs i rörelse av ögon och kropp (1986). Detta passar 
mycket väl med arkitekters ide att staden är en komposition upplevd genom rörelse (Porteus, 
1996). En annan viktig del av Gibsons teori är att bilden på näthinnan inte är det korrekta 
sättet att beskriva informationen som når människan. Istället ska informationen ses som en 
optisk array. 
 
Gibsons största bidrag till perception är hans tre koncept: invarianter, affordance och vikten 
av rörels (Eysenc & Keane 2004 och Rookes & Willson, 2000). Invarianter är de egenskaper i 
miljön som inte ändras genom tid och rörelse. Dessa kan därmed tas upp genom genom att tid 
och rörelse fortgår. De är strukturer i den optiska arrayen. Gibsons invarianter listas senare i 
kapitel 2.8.1 i kombination med mer traditionella ”ledtrådar till djup”. 
 
Begreppet affordance finns i grunden för mitt arbetssätt i och med uppdelningen i tillåtande 
och begränsande miljö- element. Något annat som jag särskilt tog till mig ur Gibsons teorier 
var betydelsen av marktexturer för utforskning (se kapitel 2.7.3). 
 
Gibsons argument att nästan all information är redo att tas upp i miljön går att ifrågasätta. 
Särskilt Gibsons ide att nästan all information ”strålar” från objekt har ifrågasatts. Denna 
debatt inom kognitionsvetenskapen berör hur stor del av perceptionen som är inneboende som 
ett resultat från evolution eller information redo att tas upp ur miljön. Rookes och Wilson 
sammanfattar att det inte finns någon enstaka teori för visuell perception som förklarar all 
visuell perception (2000). Gibson kan inte förklara varför inlärning spelar så stor roll i 
perception och forskare som betonar inlärning kan bland annat inte fullt förklara varför 
spädbarn kan se.  
 
Detta är den vanliga kritiken mot Gibson. Han ger dock själv exempel på invariantet som 
också fungerar i den frusna bilden, som till exempel horisontratio. Med horisontratio menar 
han den andel av ett objekt som befinner sig ovanför horisonten. Gibson erkänner dock att den 
frusna bilden är den svåraste delen av perception att förstå med hans angreppssätt (Gibson, 
1986). 

2.5 Nöjet i kontroll 
I sin artikel Video games and the pleasure of control (2000) undersöker Torben Grodal 
datorspel och drar slutsatsen att tiden i spelet antingen kan vara initierad av världen i spelet 
eller av spelaren själv. Spelarkontrollerad tid uppstår enligt Grodal när spelaren initierar 
betydelsefulla handlingar. Den sortens tid belönar utforskande från spelarens sida. Tid 
initierad av världen uppstår i områden där element farliga för spelkaraktären finns. Dessa två 
olika sätt att hantera tid ger olika sätt att hantera utmaningarna för spelaren (Grodal, 2000). 
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Denna skillnad är intressant för mig på så sätt att den beskriver olika sorters utforskning och 
kopplar utforskning till mål. 
 
Bland andra faktorer nämner Grodal (2000) kontroll över perception och synvinkel som 
karakteristiska för spel. Den visuella uppmärksamheten måste också koordineras med 
spelarens motorhandlingar. 

2.6 Miljöelement 
I detta avsnitt samt 2.7 och 2.8 beskrivs bakgrunden till valet av miljöelement samt relevanta 
teorier för dessa. En redogörelse görs för de olika elementens betydelse för utforskning och 
mystik enligt källorna.  

2.6.1 Valet av element 
Jag valde elementen baserade på vad mina källor beskrev som betydelsefulla för 
utforskningen av miljön samtidigt som jag försökte undvika överlappning.  
 
Miljöelementen jag har använt mig av har flera olika källor. Huvudsakligen är de en del av 
Porteus sammanställning av arkitekturlitteratur, Kevin Lynchs (1960, i Porteus, 1996) 
grundläggande strukturella element för en stad, eller så är de en av elementen som nämns av 
Kaplan et al (1998) i deras mer praktiska texter om design av naturliga miljöer. 
 
Porteus (1996) har efter att ha granskat en stor mängd arkitekturlitteratur kommit till 
slutsatsen att det råder en stor överenstämmellse mellan gammal och ny litteratur om vad som 
är de grundläggande strukturella elementen och de grundläggande estetiska elementen för en 
stad: skala, proportion, massa, rum, linje, ton, färg, textur och visuell rikhet. Ett exempel är 
den redan nämnda Lynchs Syntax of cities (1960, i Porteus, 1996). Dessa element är också 
mätbara fysiskt. På det psykologiska planet är det enhetlighet, variation, sammanhållning, 
dominans, mångsidighet och inneslutning, exponering, mystik och överaskning som tros vara 
viktiga. Även dessa är variabler liknande de som föreslås av miljöpsykologer (se kapitel 2.1, 
2.2 och 2.3). Lynchs grundläggande strukturella element är: distrikt, kanter, gångar, noder och 
landmärken. 
 
Ytterligare en källa var Gibson i fallet med begränsande marktexturer (1986). Han diskuterar 
omfattande barriärer, klippor och inneslutningar. Gibsons åtskillnad mellan visuella barriärer 
och rörelsebarriär var kanske den mest användbara idén i den här kontexten eftersom det 
ledde mig till att skilja på det visuella och rörlighet när det gäller barriärer och linjer. Gibson 
påpekar att en visuell barriär inte nödvänditvis behöver vara en rörelsebarriär. Distinktionen 
mellan rörelse- och visuella barriärer beskrivs också som viktig i Kaplan el als (1998) 
handbok. Allt detta ledde till latt jag gjorde åtskillnad mellan dessa två olika miljöelement. 

2.6.2 Avgränsning av element 
Det stod ganska tidigt klart att jag inte kunde undersöka alla betydelsefulla typer av element 
som kan användas i en miljö för att skapa mystik. Därav försöket att föra samman element för 
att undvika redundans som beskrivits tidigare. Jag har inte heller behandlar stegar, trappor, 
rep, hissar och fordon av olika slag.  
 
Skyltar var från början av projektet en del av de tillåtande elementen i tabell två. Jag valde 
dock bort skyltar, kartor och liknande hjälpmedel eftersom de till skillnad från de andra 
elementen var ett indirekt sätt att ge information om miljön, även om dessa säkert skulle gå att 
använda för att skapa intressanta föraningar om det kommande landskapet. Tecken gjorda i 
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miljön av olika djur och människor överlevde delvis genom dragspåren i bild 17, 22 och 25 i 
Verket. Men jag har inte behandlat dem som en typ av element i sig, utan som ett sätt att göra 
element extra intressanta. Alla byggda element kan också ses som en variant av spår gjorda av 
människor. 
 
 Begränsande    
Tillåtande 

Rörelsebarriär Visuell barriär Klippa 
Begränsande 
marktextur 

Gång 
16 

Gång + 
Rörelsebarriär 

9 
Gång + Visuell 

barriär 

24 
Gång + 
Klippa 

17 
Gång + 

Begränsande 
marktextur 

Orienteringslinje 
5 

Orienteringslinje 
+ Rörelsebarriär 

25 
Linje + Visuell 

barriär 

22 
Linje + 
Klippa 

7 
Linje + 

Begränsande 
marktextur 

Port 

28 
Port + 

Rörelsebarriär 

13 
Port + Visuell 

barriär 

23 
Port + 
Klippa 

18 
Port + 

Begränsande 
marktextur 

Visuell öppning 
4 

Visuell öppning + 
Rörelsebarriär 

12 
Visuell öppning 
+ Visuell barriär 

19 
Visuell 

öppning + 
Klippa 

6 
Visuell öppning + 

Begränsande 
marktextur 

Landmärke 
26 

Landmärke + 
Rörelsebarriär 

10 
Landmärke +  
Visuell barriär 

21 
Landmärke 
+ Klippa 

11 
Landmärke + 
Begränsande 
marktextur 

Region 
27 Region + 

Rörelsebarriär 
3 Region + 

Visuell barriär 
20 Region + 

Klippa 

8 Region + 
Begränsande 
marktextur 

Tabell 3: Tabellen beskriver hur de tillåtande och begränsande elementen har kombinerats i Verket. 
Numren motsvarar numreringen av bilderna i Verket. 
 
I ett tidigt skede tänkte jag ta med noder som ett element. Noder nämns både av Lynch (1960, 
i  Porteus, 1996) och av nivådesignern Ed Byrne (2004). Byrne delar upp nivåer i linjära, 
flaskhalsar, förgrenande, öppna samt hublika nivåer. Alla har det gemensamt att de verkar på 
ett något högre plan än vad jag försöker uppnå i mina bilder. Jag fann  till exempel att de i 
relation till andra element i bilden hade samma funktion som en väg eller orienteringslinje. 
Jag såg dem som element som arbetade på en högre plan än de jag använde. För att begränsa 
mig valdes dessa element därför bort, om inte så skulle omfattningen av Verket ökas 
mångfaldigt. 

2.7 Begränsande element 
I detta avsnitt presenteras de begränsande elementen jag har använt mig av samt teorier 
relevanta för dessa. 



 

  11   

2.7.1 Visuella barriärer 
Generellt sätt är visuella barriärer inte omtyckta enligt Kaplan et al, men i mindre omfattning 
skapar de mystik. Masker är ett arketypiskt exempel på mystik (Bergström, Bo, 2004). De är 
en visuell barriär framför ansiktet, vilket vi vet finns där och ansiktet kan ge mycket relevant 
information. Att barriärer i för stor omfattning är ogillade är väldigt konsekvent mellan olika 
experiment (Kaplan et al 1998). Vad som är en barriär är dock berroende på var en person 
står. Alla objekt som skapar djup kan ochså bli betydande barriärer. Se också diskussionen i 
kapitel  2.8.1 om att se rum. 
 
Ett annat exempel på en visuell barriär är dimma. Gibson förklarar att dimma gradvis förstör 
infomration istället för att ta bort den. Dimma och luftperspektiv är därför väldigt effektiva 
sätt att skapa mystik eftersom de skapar gradvis ökning av vyn allteftersom betraktaren rör sig 
framåt. Strukturen i sluset förstörs gradvis. (Gibson, 1986) I den mest extrema varianten av 
dimma så försvinner strukturen av det bakomliggande helt och endast ljuset passerar igenom, 
vilket ochså är fallet när ljus lyser genom hud och liknande material. 

2.7.2 Rörelsebarriärer 
Gibson gör som skrivits ovan en tydlig skillnad mellan rörelsebarriärer och visuella barriärer. 
Han anmärker också att de ofta inte existerar i sin renaste form i verkligheten, förutom i 
riktigt välpolerade glasrutor och andra artificiella material (1986). Men eftersom människor 
färdas på marken och träd inte är särskilt breda på botten så skapar de huvudsakligen visuella 
barriärer, åtminstone i fall då undervegetationen är begränsad, vilket visas i bild 9 i Verket. 
 
Gibson nämner en klippa eller en kropp av vatten som en rörelsebarriär. Detta är dock inte 
den indelningen jag har valt att göra. Jag gjorde en annan uppdelning eftersom jag fann 
begränsande marktextur, vertikala barriärer och klippor att vara så olika typer av 
rörelsebarriärer. Detta är konsekvent med min åtskillnad mellan rörelse- och visuella barriäer. 
De ger alla mycket olika grad av visuell access: väggar minst, klippor mest och begränsande 
marktextur har en visuell access någonstans mellan de övriga. Vatten kan ha många olika 
grader av visuella access. Min användning av rörelsebarriärer är därför främs som ett solidt 
objekt som vertikalt blockerar spelarens rörelse. 

2.7.3 Begränsande marktextur 
Detta element är en marktextur som försvårar rörelse, till exempel ojämna stenar. Gångar har 
oftast en jämn marktextur och brist på rörelsebarriärer. För rörelse är marktexturen den 
viktigaste texturen i miljön, och därför också viktig för utlovandet av ny information och 
mystik. 
 
Gränsen mellan något som är en begränsande marktextur och en rörelsebarriär är gradvis och 
beroende på kroppen hos observatören hävdar Gibson (1986). Jämn marktextur kan därför ses 
som något positivt. Alltför jämn textur kan dock ses som negativ för preferens enligt Kaplan 
et al (1998). De föreslår att detta beror på att en jämn textur är svår att se då den saknar 
orienteringsmöjligheter så som: regioner, linjer och texturgradienter, men även komplexitet 
över huvud taget.  
 
Även stabiliteten hos texturen är viktig enligt Gibson, inte endast hur jämn den är. Is och 
stenar att halka på kan skapa en mindre framkomlig marktextur. Jag har valt att använda 
vatten som ett exempel på marktextur i bilderna 7, 8 och 11 i Verket. Ytterligare en effekt av 
att använda vatten är att det ofta förknippas med positiva miljöer vilket har visats i ett 
hundratal undersökningar enligt Porteus (1996). 
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2.7.4 Klippa 
Element klippa, så som jag har använt det, består av en stor skillnad i höjd vilken begränsar 
rörelse. Jag har endast använt  elementet på så sätt att spelaren är på den höga änden av 
klippan. Annars hade jag klassat det som en rörelsebarriär. Vad som skiljer detta från en 
rörelsebarriär är att den ger mycket mer visuell acces, vilket var kriteriet till varför elementet  
valdes ut så som förklarats tidigare i 2.7.2. Balkonger är ett exempel på hur de används i 
byggnader. 
 
Rent visuella klippor, dvs en glasskiva över ett djup, är också möjliga men jag fann att sådana 
är så ovanliga och därmed ej relevanta att jag ville koncentrera mig på mer grundläggande 
element för att skapa mystik. 

2.8 Tillåtande element 
I detta avsnitt presenteras de tillåtande elementen jag har använt mig av samt teorier relevanta 
för dessa. 

2.8.1 Visuella öppningar 
Djup har naturligt en stark koppling till visuell access. Vilket Porteus (1996) drar som slutsats 
så är visuell access nödvändigt för Kaplan och Kaplans definition av mystik. Variation i höjd i 
visuella barriärer skapar djup (Kaplan et al, 1998), därmed finns det också ett behov av 
visuella barriärer, eller ytor, för att skapa djup. Det är svårt att tänka sig ett objekt eller rum 
som inte har något djup. Detta är väldigt liknande Gibsons (1986) argument att djur inte kan 
se rummet i sig själv. De ser endast ytorna i det . 
  
Det finns många välkända sätt att skapa djup i bilder film och fotografi och de behöver alla 
visuell access: överlappning, relativ storlek, skuggning, linjärt perspektiv, höjd i synfältet, 
luftperspektiv, mörka och stora objekt i förgrunden samt enkelt urskiljbara förgrund, 
mellangrund och bakgrund. (Rookes, Paul, & Wilson, Jane, 2000 och Bordwell, David & 
Thompson, Kristin, 2004). Starka diagonaler skapar enligt Bergström också en stark 
djupkänsla (2004). Jag behandlar inte ledtrådar som kräver syn med två ögon då dessa inte 
gör sig bra på bildskärm. 
 
Vissa ledtrådar behöver också rörelse så som rörelseparallax. Gibson förespråkar starkt 
rörelsens betydelse för perception. Bland ledtrådarna, eller invarianterna, som föreslås av 
Gibson är flödesmönster viktigt. Det är den struktur för hur allting runtomkring oss rör sig, av 
vilket linjärt perspektiv är den frusna varianten. Horisontratio, hur stor andel över horisonten 
som ett objekt befinner sig utifrån betraktarens synvinkel, är också en del av detta. En annan 
är texturgradienter, och hur de systematiskt minskar i storlek. Den sistnämnda typen av 
mönster kan även ses när det inte är perfekt symetriskt enligt Gibson (1986).  
 
Det finns flera riktlinjer bland de föreslagna i Kaplan et als (1998) mer praktiska text som är 
kopplade till visuell access: känsla av djup, öppningar, visuell access, utsikt, ”more than 
meets the aye” och utsiktsplatser. De har alla gemensamt att visuell access är något åtråvärt. 
Som ett exempel så förespråkar dom att små platser inte behöver kännas så instänga genom att 
ge dom visuell öppenhet (Kaplan et al, 1998). Detta visar igen hur visuella barriärer och 
rörelsebarriärer inte behöver vara desamma, vilket ytterligare förklarar varför jag valde att 
göra den åtskillnaden. 
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2.8.2 Portar 
Detta element utgörs av en öppning i en barriär. Jag har inte gjort skillnad mellan portar som 
har ”tak” eller ej. Jag tänker mig inte heller endast portar som byggda föremål. Detta är ett 
exempel på hur man kan tänka mer generellt på miljöelementen än de mest konkreta och 
arketypiska exemplen av dem. På så sätt liknar de Byrnes flaskhalsar som en del av 
miljöelement (2004). 
 
Portar används dock som mer än bara platser att passera igenom. Kaplan et al (1998) ger rådet 
att använda portar för att visa information om en kommande region och även att särskilt tänka 
igenom vyerna efter en port eftersom de ofta är de första vyerna över en ny region . 

2.8.3 Gångar 
Min avsikt när det gäller detta element är en förlängd sträcka av mark som tillåter rörelse. 
Detta kräver en avsaknad av rörelsebarriärer, klippor och begränsande marktextur. I mina 
bilder innebär detta också alltid en visuell linje eftersom jag inte kan visa rörelse i bilderna. 
Inte heller gångar behöver vara byggda. Olika exempel på gångar skulle kunna vara en 
asfaltväg, en annan en träbro eller finkorniga stenar på en klippig strand. En slingrande gång 
är utmärkande för mystik enligt Kaplan et al (1998). 

2.8.4 Linjer 
Linjer är ett av de grundläggande strukturella elementen hos en stad enligt Lynch (1960, i 
Porteus, 1996). Så som jag använder linjer i mina bilder är de något som spelaren kan följa 
visuellt. Det är inte nödvändigtvis en gång som tillåter rörelse. Detta är igen en viktig 
åtskillnad mellan det visuella och rörelsemöjligheterna i miljön. Linjer bör kunna skapas 
genom de sätt som fokus skapas på i kapitel 3.5.7 och hur landmärken skapas i kapitel 4.4.6. 
Kaplan et al (1998) nämner rader av träd som exempel på linjer. Ett annat exempel skulle 
kunna vara olikfärgade stenar på ett torg.  

2.8.5 Regioner 
Enligt kaplan et al (1998) ska vyer vara separerade i ett fåtal, ej för många, urskiljbara 
regioner. Detta kan göras med olika marktextur, linjer, gångar, barriärer och skillnad i objekt 
och vegitation. 
 
Platser är ett annat grundläggande strukturellt element av städer liknande regioner som 
används av Lynch (1960, i Porteus, 1996). Med plats menar han då syftet och användningen 
av ett område. Jag använder dock inte direkt denna betydelse av regioner, utan främst ett 
visuellt framträdande område. 
 
Gibson anmärker att mönster i regioner ofta är nästlade (1986). Detta går hand i hand med vad 
Kaplan et al (1998) och av Porteus (1996) beskriver som gamla designidéer om enhetlighet 
och sammanhang, som exempel att små mönster i störra skapar en helhet. 

2.8.6 Landmärken 
Elementet landmärke är något urskiljbart i miljön enligt Kaplan et al (1998). De behöver inte 
nödvändigtvis vara höga men kan få ökad funktion genom det. På så sätt kan de visa djup i 
bilden genom att de tittar upp över visuella barriärer. Kaplan et al (1998) ger även rådet att 
skapa djup med landmärken på detta sätt. De nämner dessutom underliga former på marken 
och skogsgläntor som exempel på landmärken utöver mer arketypiska sådana. 
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Landmärken skapar i Kaplan och Kaplans angreppssätt läsbarhet i miljön (se tabell 2). Detta 
kan jämföras med behovet av fokus i mer traditionella idéer om komposition och genom 
begreppet mise-en-scene i film (Bordwell, 2004). Behovet av fokus beskrivs både i kontrast 
genom färg, ton, riktning hos element, storlek och rörelse och påverkar hur vår 
uppmärksamhet fångas. Detta är mycket likt de element som Porteus (1996) har funnit 
centrala i mycket arkitekturlitteratur: skala, proportion, massa, rum, linje, ton, färg, textur och 
visuell rikhet. Alla dessa varibaler borde kunna skapa landmärken. En väderkvarn skulle som 
exempel kunna vara ett landmärke som syns genom sin rörelse och höjd. 
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3 Arbetsprocessen 
I det här kapitlet beskrivs de arbetsmoment jag använt i arbetet med Verket. Jag förklarar 
vilka tekniker som används samt den kreativa processen. Många av momenten går in i 
varandra, och har i vissa fall även alternerats emellan, men det huvudsakliga arbetsflödet 
beskrivs här. 

3.1 Val av element 
Min frågeställning ledde mig till att undersöka vilka element i miljön som var mest 
betydelsefulla för utforskningen. Att välja ut en rad element var något som gav mig möjlighet 
att arbeta mer konkret med frågeställningen. Innan detta skedde var arbetet mycket mer 
flytande och oklart.  
 
De tillåtande elementen är: gång, orienteringslinje, port, visuell öppning, landmärke och 
region. De begränsande elementen är i sin tur: rörelsebarriär, visuell barriär, klippa och 
begränsande marktextur. Se kapitel 2.6 till och med 2.8 för mer ingående förklaringar av de 
olika elementen samt kriterierna till varför de valdes ut. 

3.1.1 Kombination av element 
Att kombinera elementen i begränsande och tillåtande kom som ett resultat av att ha läst 
Gibsons Ecological approach to visual perception (1986) i kombination med Kaplan och 
Kaplans beskrivning av mystik. Min inledande tanke var att ett begränsande element skulle 
skapa en situation där något fanns dolt eller svåråtkomligt medan ett tillåtande element skulle 
underlätta att lösa problemet som det begränsande elementet skapade. På så sätt skulle jag 
kunna skapa en situation som signalerade för spelaren att mer information kunde finnas i 
miljön ifall spelaren rörde sig framåt. Jag märkte ganska tidigt att detta löfte om information 
skulle ske till olika grad beroende på vilka element som kombinerades.  
 
Tabell 2 visar hur jag kombinerar de olika elementen samt vilken bild i Verket som hör 
samman med vilket element. En liknande tabell återfinns också i Verket där den kallas för 
tabell 1. Denna indelning i tillåtande och begränsande element ledde i stor grad arbetet framåt 
i resten av projektet. Kombinationerna av element gav en rad idéer på bilder som jag troligen 
annars inte kommit på (bild 8, 18 och 22 i Verket). Medan andra var mer självklara (bild 9, 
16, 21, 25 och 28 i Verket). Användandet av regioner i bild 8 i Verket som varierande grad av 
lätt marktextur att förflytta sig över är en sådan utökning av begreppet som jag först tänkt mig 
att använda mig av det i och med att bilden verkligen ger möjlighet till spelaren att finna mer 
information. Vad jag menar är att marktexturen i bilden fick en ytterligare funktion än den jag 
först kände till och tänkte använda mig av. I bild 8 i verket finns det grader av olika 
svårframkomlig marktextur. 
 
I början av projektet hade jag också föraningar om att elementen inte skulle gå att kombinera 
helt problemfritt. Dock så var idén tillräckligt intressant för att vara värd att testa i och med de 
tidiga kombinationer av element jag fann. Jag fann inte direkt hur jag skulle kunna kombinera 
alla element, men jag tänkte att jag kunde lära mig något om elementen samtidigt som jag 
arbetade med bilderna. Jag upplevde det som om elementen var betydelsefulla och något som 
skulle kunna höja nivån på mitt verk. 
 
I detta tidiga skede pendlade arbetet fortvarande mellan att vara en mer teoretisk uppsats och 
ett verk med tillhörande reflekterande text, vilket kanske märks på den något teoretiska och 
grundidén för hela projektet (att utgå från teorier i miljöpsykologi) samt tabellen som 
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kombinerar elementen. Detta är inte den typ av utgångspunkt jag är van att arbeta med när jag 
skapar ett spel. 

3.2 Tidiga bilder 
Tidigt i projektet gjorde jag en rad bilder som inte direkt var kopplade till min tabell med 
miljöelement (tabell 2). Dessa visade sig ha väldigt lite påverkan på det slutgiltiga projektet. 
Två sådana visas i figur 1 nedan. Efter dessa fria bilder började jag skapa bilder direkt med 
tanke på mina kombinationer av element. I slutändan var det helt mina kombinationer av 
element som tog över. Detta kan ha påverkats av att jag i början var så noga med att låta alla 
bilder just vara exempel på kombinationer av element och inte drev Verket i sig självt framåt 
lika hårt. 

 
Figur 1: Bilden visar två av den typ av enkla skisser som gjordes i början av projektet. 
 

 
Figur 2: Bilden visar en tidig variant av den karta som jag arbetade med. Kartan delades senare upp i 
flera delar på grund av problem med att passa in alla element samtidigt. 
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3.3 Inplacering på kartan 

3.3.1 En karta i taget 
Nästa steg efter att ha valt vilka kombinationer av element jag skulle använda var att placera 
dem på kartan. Att placera in de olika scenerna i ett större sammanhang visade sig mycket 
svårare än vad jag först anat. Arbetet krävde mycket ändringar fram och tillbaka för att få alla 
bilder att passa in. Det fanns en motsättning mellan att inkludera varje kombination av 
element i bilderna samt att få en trovärdig följd i bilderna i form av kontinuitet och 
enhetlighet. Att lägga in alla de olika miljöelementen som visas i tabell 2 ger inte 
nödvändigtvis en intressantare miljö att utforska. Mängden bilder som vid detta lag var 28 
gjorde också arbetet svårt i sig (skyltar var fortfarande ett element jag inte valt bort). Jag 
märke också att kartan blev väldigt ”plottrig” av alla olika nummer som representerade bilder 
vilket visas i figur 2 ovan. Kartan delades därför först upp i tre, men slutligen två delar vilket 
visade sig mer hanterbart. Figur 3 visar en tidig skiss på del två av kartan. Först skapades 
miljön i karta 1 och därefter miljön i karta 2. Finputsning av bilderna i slutet av arbetet skedde 
dock fram och tillbaka mellan de olika miljöerna. 
 

 
Figur 3: Bilden visar en skiss på andra delen av kartan. 

3.3.2 Anpassning av gamla bilder 
Utvecklingen av bilderna 4, 5, 6, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 och 28 i Verket hade 
gått ganska långt innan de placerades in på kartan:. Bilderna behövde därför förändras 
väsentligt när de passades in i deras nya sammanhang. Två exempel på deras läge ges i figur 4 
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nedan. Det var främst den allmänna situationen och kombinationen av element som 
överfördes från den gamla till nya bilden. 
 
Även arbetet med att anpassa bilderna till deras nya situation var tidskrävande. Särskilt 
eftersom vissa bilder inte från början hade haft samma stil då de inte var del av samma miljö 
utan endast exempel på deras kombination av element. Arbetet blev dock mindre komplicerat 
efter den tidigare nämnda uppdelningen av kartan i två delar. 
 

  
Figur 4: Figuren visar två av de bilder som skapades innan miljöerna passades in i ett större 
sammanhang. Bilden till vänster blev senare bild 18 medan den till höger motsvarar bild 19. 

3.4 Skapandet av mål 
Mitt inledande arbete led av att ha liten koppling till spelmomentet. Detta tillsammans med 
Berlyne och Wohlwills åtskillnad mellan specifik och allmän utforskning (i Porteus, 1996) 
fick mig att tänka i nya banor. Min tanke var att ge spelaren mer specifika mål att utforska. På 
så sätt kunde jag fläta samman spelmomentet mer med mina bilder. Vad jag hade skapat innan 
i mitt verk var kanske mer något som kan förstås som allmän utforskning, eftersom spelaren 
då inte hade något specifikt mål. 

3.4.1 Att styra spelarens uppmärksamhet genom mål 
För att veta vad spelaren ska göra i spelet skapade jag ett mål: undersök vad som har hänt med 
fyren som visas i bild 2 i Verket. Att skapa mål var ett sätt att förutse hur spelaren ska reagera 
på miljön för att göra den maximalt underhållande att utforska. Tanken är att spelaren ska 
förvänta sig statyn, eller ledtrådar till vart den finns, bortom skogen. På så sätt kan jag spela 
på detta när jag skapar de enskilda delarna av miljön i bilderna. 

3.4.2 Utmaning i att finna fyren 
Vad som fångar spelarens uppmärksamhet beror på vad den söker efter. Jag använde mig av 
detta tankesätt för att skapa visuella attribut hos målet som spelaren kunde leta i varje enskild 
bild. Dessa egenskaper listas i avsnitt 2.2 i Verket och kan ses i bild 2 i Verket. Hela miljön 
ger på så sett en utmaning i att bedöma ifall statyn finns i bilden eller inte. Bilderna är 
belöningar för spelaren i dennes utforskning av miljön. För att skapa mystik så försökte jag 
därför antyda målen i spelet. Så att det verkligen verkar som att det finns relevant information 
att finna i världen, men inte för lätttillgängligt till att börja med. Detta skapar en visuell 
utmaning.  
 
Särskilt den lilla statyn i bild 10 och 11 i Verket är en del av utmaningen i utforskningen då 
den faktiskt inte är en spelarens egentlige mål utan en villoväg som antyder att spelaren är på 
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rätt väg. Även om det är en utmaning belönas spelaren genom att finna statyn för att 
uppmuntra fortsatt utforskning. 

3.4.3 Fyren 
Valet av just en fyr som mål för utforskningen och sedan en fackla skedde med avsikt att 
skapa ett dramatiskt och visuellt tydligt mål. Jag valde eld eftersom det kan både vara 
livsnödvändigt och farligt för människor. Detta stämmer bra överens med Grodals 
beskrivning av vad som ger starka känsloreaktioner: saker som är viktiga för människors 
överlevnad (2000). Statyn är delvis inspirerad av kolossen på Rodhos. Att söka efter en 
försvunnen fyr är också lite ironiskt och underhållande i sig själv. 
 
Själva bilden på den fallna statyn kom till innan den var tänkt som en fyr. Den var något som 
fanns tillgängligt sedan tidigt i projektet i form av en bild som tog en överraskande vändning. 
Möjligtvis är det den enda av de mer fria bilderna som överlevde in i Verket. 

3.4.4 Fåglarna som tagit facklan 
Handlingen bakom att fåglarna tagit facklan på fyren är endast en grundstruktur för en 
berättelse som är möjlig att utveckla. Jag ville motverka att mina bilder fanns i något slags 
vakuum utanför en spelkontext och lade därför till denna utvecklingsbara berättelse. Den är 
inte särskilt avancerad. Något har gått fel och spelaren sänds ut för att rätta till detta. 
Föremålet och förövarna är dock kanske något mer ovanliga. 
 
Anledningen att fåglarna har tagit facklan kan vara att de tyckte den var vacker eftersom den 
blänkte. Möjligheterna till symbolik och mångtydighet är många i och med att fåglarna också 
är flygande varelser som kan behöva navigation samtidigt som de faktiskt eldar upp sitt eget 
bo med elden i bild 29 i Verket. 

3.5 Tekniker 
I detta avsnitt beskriver jag hur de olika miljöerna skapades mer i detalj på ett tekniskt plan. 
Jag har endast använt mig av Photoshop CS2 (Adobe, 2005) då det är det mest mångsidiga 
bildredigeringsverktyget och det jag behärskar bäst. Inga blyertsskisser på papper överlevde 
direkt in i de slutgiltiga bilderna. 
 
Efter att ha kommit fram till vilka kombinationer som skulle användas och att ha placerat in 
dem på kartor så följde arbetet med att slutföra dessa i en enhetlig stil. Denna övergång 
skedde gradvis med vissa bilder som blev mer genomarbetade innan de placerades in i kartan 
enligt beskrivningen i kapitel 3.3. Detta visade sig bra för att utvärdera hur miljön i stort 
skulle se ut. Att några få miljöer utvecklades mer i början var också nödvändigt för att 
utvärdera stilen i Verket. 
 
Något som visade sig mycket bra för att komma ifrån en bild och få en nyttig ny syn på den 
var att släppa den för ett tag och istället börja på en ny. Detta var särskilt passande eftersom 
jag arbetade på 24 olika bilder. För att inte glömma vad jag tänkte på skrev jag ibland korta 
anteckningar på ett eget lager i bilden innan jag gick över till en annan bild. Detta arbetssätt 
gjorde också att jag kunde undvika att allt för lätt tröttna på en enskild bild. 

3.5.1 Gradienter och lager 
De flesta bilder i Verket innehåller i grunden en av de två gradienterna i figur 5 och 6. 
Gradienterna tillkom samtidigt som de två grundläggande miljöerna skapades. En gradient 
skapades för varje del av miljö beskriven av kartorna i bild 2 och 15 i Verket. Bild 14 har en 
något modifierad version av gradienten i figur 6. Dessa skapades i förväg och sparades som 
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en egen fil och laddades som nya lager i bakgrunden när en ny bild skapades. Över dessa 
skapades sedan lager vilkas färger till stor del baserades på de underliggande gradienterna. 
Dessa användes särskilt för att få fram passande färger på olika djup i bilderna. 
 
Vissa bilder hade dock nått ganska långt innan de anpassades till gradienterna i efterhand som 
beskrivits i 3.3.2. Bilder i Verket som inte har en dessa gradienter i grunden var: 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 och 23. Jag lyckades till stor del behålla enhetligheten mellan bilderna genom att 
basera gradienterna på dessa gamla bilder. 
 
Iden med gradienter som ligger till grund till flera bilder är en utökning av en teknik jag lärt 
mig genom en instruktionsvideo (Cole, 2005). Videon visade hur gradientverktyget kunde 
användas för att skapa himmel och mark. Att använda mig av samma gradient var vad som 
var nytt. 
 
I efterhand borde jag ha lagt mer tid på grundgradienterna då de är väldigt avgörande. Det jag 
irriterar mig på är att de är något för saturerade samt innehåller ojämnheter i ton och 
missfärgningar. 
 

 
Figur 5: Den här gradienten stod till grund för de flesta av bilderna som samlas i kartan i bild 1 i Verket. 
 

 
Figur 6: Den här gradienten stod till grund för de flesta av bilderna som samlas i kartan i bild 2 i Verket. 

3.5.2 Lager och masker 
Ovanpå de grundläggande gradienterna började jag lägga till lager. I de fall ingen gradient 
användes började jag med en mycket grov yta av olika färger. Särskilt förgrund, bakgrund och 
mellangrund gavs olika lager då de hade olika ljus- och mörkhet. Mycket av arbetet skedde 
sedan i nya lager i bilder. På grund av lagren var det möjligt att hoppa från objekt och lager 
fram och tillbaka utan att behöva anpassa ordningen till vad som egentligen låg framför eller 
bakom. 
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Allteftersom arbetet med bilderna gick vidare lades lager samman. Detta skedde för att antalet 
lager blev svårhanterligt, särskilt när jag snabbt behövde gå mellan två lager som beskrev 
samma objekt. Genom att lägga ihop allt för många lager tidigt i arbetet finns dock risken att 
till viss del låsa in sig och göra det mer tidskrävande att göra nya förändringar. Tillplattningen 
skedde särskilt för att kunna skapa en enhetlig färg i miljöerna så som beskrivs i kapitel 3.5.4. 
Detta gällde främst de bilder som tidigt placerades in på kartan och inte från början hade en 
grundgradient (bild 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 och 23 i Verket). 
 
Att låta ett lager vara lagermask till ett annat visade sig vara mycket användbart för att endast 
göra förändringar inom ramarna av ett objekt i bilden (Cole, Dylan, 2005). 

3.5.3 Digitaliseringsbräda, pensel och pipett 
Mina två huvudsakliga verktyg i Photoshop (Adobe, 2005) var pensel- och pipettverktyget i 
kombination med en digitaliseringsbräda. Dessa användes för att måla och blanda färg om 
vartannat. Jag arbetade från det generella till det mer specifika. Stora former placerades ofta 
först och gradvis byggdes ytterligare detaljrikedom upp. 
 
En fyrkantig pensel vars opacitet kontrollerades av pennans tryckkänslighet användes för 
nästan allt. En annan vanlig pensel som användes ganska ofta var en rund pensel med mjuka 
kanter. Dessa två användes i kombination för att blanda färgerna i bilden. I vissa fall användes 
även specialpenslar så som beskrivs i kapitel 3.5.8 och 3.5.9. 
 
Ravinen i bild 18 i Verket skapades uteslutande med pensel och pipettverktyget genom 
gradvis blandning av färger i bilden. Från början bestod bilden av tre olika lager: förgrund, 
mellangrund och bakgrund. Dessa slogs dock snart samman. 
 
Den fyrkantiga penseln visade sig särskilt lämpad för att måla stenar med. Särskilt på stenar 
och klippor visade det sig också användbart att lägga vikt vid att få en solid form genom 
tydliga egenskugga på objekten i tre valörer: ljus, mörker och reflekterande ljus i skuggan 
som visas i bild 6 i Verket. 
 
Pipetten användes flitigt på de grundläggande gradienterna samt tidigare bilder med samma 
gradient som den aktuella bilden. För att välja färg på gradienten tog jag färgen med 
pipettverktyget precis under den plats där ett nytt föremål skulle målas. Detta är fallet med till 
exempel bild 6 i Verket. Stenarna i bilden består endast av med en tre olika sidor samt skugga. 
Färgen på stenarna är vald efter var på gradienten de befinner sig. De mörka och ljusa 
partierna har sedan valts med färgväljaren och gjorts något skilda ifrån den ursprungliga 
färgen. 

3.5.4 Ton och färg 
Jag gjorde bilderna medvetet med hög mättnad. På så sätt skulle jag kunna ge dem onaturgliga 
färger för att förstärka deras ovanlighet och på så sätt antyda att de är värda att undersöka. 
Detta i kombination med att de faktiskt inbjöd till utforskning skulle i sin tur leda till hög 
mystik. Dock kan denna fantasy- och spelkonvention med högt saturerade miljöer vara något 
överanvänd redan, och kanske inte upplevs som särskilt ny. 
 
Ett sätt att förny miljöerna och kunna se på dom på nytt var ”Nyans/mättnad” verktyget. 
Nyansen på färgerna ändrades många gånger fram och tillbaka på detta sätt. För att göra detta 
på ett inte allt för tidskrävande sätt krävdes dock att bilderna lades samman till ett laget, vilket 
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gjorde att jag senare förlorade tid på att bilderna inte längre var lika öppna för förändring. 
Detta gällde främst för de bilder i Verket som från början inte hade använt en grundgradient 
(7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 och 23). 

3.5.5 Perspektiv 
Jag har använt mig av en rad olika typer av perspektiv i mina bilder. Luftperspektiv var något 
som skapades i samtliga bilder. Förgrunden gjordes mörkare på samtliga bilder. Överlappning 
och relativ storlek mellan objekt användes också.  
 
Bilderna visar mestadels naturliga miljöer och innehåller inte många linjära perspektiv som 
till exempel om Verket tagit plats i en stadsmiljö. I de fall ett perspektiv fanns med måga raka 
linjer så skapades ett perspektivnät innan bilden utvecklades mer (bild 5, 7, 19 och 24 i 
Verket). 
 
Objekt på långt avstånd placerades med en annan ratio över horisonten. Jag hade också som 
mål att skapa tydligt urskiljbara förgrunder, mellangrunder och bakgrunder. Skuggning var 
något som jag aldrig försökte bygga mina bilder på, även om det finns som ett mindre element 
i alla. Tanken med detta var att bilderna skulle vara oberoende av avancerade 
renderingstekniker för spelmotorer. 
 
Bilderna 5, 7, 8, 22, och 24 i Verket har också starka diagonaler vilket enligt Bergström 
(2004) skapar en stark djupkänsla. Detta var något som jag skulle kunna ha använt mer, men 
arbetssättet med vertikala gradienter i grunden gjorde tillägget av diagonaler mindre 
självklart. 

3.5.6 Komposition 
Kompositionen i bilderna är främst vald för att framhäva de element som visas i bilden. 
Formatet 800x600 pixlar påverkade miljön på så sätt att jag alltid försökte rymma elementen 
inom detta format, vilket egentligen kanske inte hade varit nödvändigt. Det var dock en form 
av försäkring att de egenskaper jag försökte visa verkligen gick att se på det typiska 
bildskärmsformatet för datorspel (notera att jag inte menar upplösningen). Tanken är att visa 
på vilka möjligheter till utforskning som finns i miljön, inte nödvändigtvis varje enstaka del 
av den. 
 
Kompositionen i bilden påverkas också av att jag har placeras spelarens position på en plats 
där det är troligt att den rör sig in i miljön. I vissa fall utgör dessa utgångspunkter flaskhalsar 
som i bild 14 eller mer frivilliga gångar att följa som i bild 23. 
 
Ett sätt att få en ny syn på bilden kopplat till komposition var att spegelvända den. Detta 
gjorde att jag kunde se underliga former och obalans i bilden. 

3.5.7 Fokus 
Spelaren behöver inte alls se i den riktningen som skaparen av spelet önskar, men metoden 
jag använder kompenserar för detta genom att riktar spelarens uppmärksamhet. Att spelaren 
verkligen lägger märket till de möjligheter som presenteras i miljön sker genom att jag 
försöker skapa fokus i bilden på flera olika sätt. Jag har försökt göra de olika elementen 
tydligt urskiljbara från varandra. Fokus skapades i bilderna 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 24, 25, 26 
genom riktning. I princip alla bilder använder färg och ton till att skapa kontrast mellan 
element. Dock så saknar många bilder en särskild tydligt fokuspunkt, även om kontrast 
överlag finns. Bilder med landmärken hade dock naturligt alltid en sådan fokuspunkt (bild 10, 
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11 och 21 i Verket). Allt för stark kontrast undveks dock, då det kan stå i konflikt med 
enhetligheten i ett område (Kaplan et al, 1998). 

3.5.8 Växter 
Särskilt träd fick extra uppmärksamhet i bilderna 9, 10, 11 och 12 i Verket. Jag tog rådet från 
Rendering with pen and ink (Gill, 1984), och lade extra uppmräksamhet på hur träden fäster 
sig i marken. Gill visar en rad olika utformningar på träd som jag använde mig av eller tog 
inspiration från. En annan användbar riktlinje var att gradvis göra träden mörkare allteftersom 
de gick upp mot stammen (Harding, 2005). 
 
Löven i bild 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23 och 25 skapades med en särskild pensel bestående av 
spridda ellipser vilka användes för lövverken i bilden. Att penseln i grunden använde sig av 
hoptryckta cirklar för att skapa lövverk gjorde att det i Photoshop (Adobe, 2005) gick att göra 
penseln oskarpa genom en enkel penselinställning. Även denna pensel hade opacitet 
kontrollerad av pennans tryck. 
 
Ett annat användbart arbetssätt var att börja med de mörka delarna av växterna först, för att 
sedan ovanpå dem lägga de ljusa delarna. Detta i kombination med lövpenseln skapade 
tydliga löv. Efter dessa två första lager arbetade jag sedan in extra övergångar i lövverket. 
 
En särskild pensel användes för att skapa grenarna i fågelboen i bild 26, 27 och 28 i Verket. 
De grenliknande streck som visas i figur 7 spreds i penseln på samma sätt som lövet i 
lövpenseln. Eftersom grenen bestod av en inläst bild kunde den inte göras oskarp med vanliga 
penselinställningar. 
 
En särskild pensel mycket lik grenpenseln med den enda skillnaden att den bestod av ett 
vasstrå användes för vattenväxterna i bild 7 och 8 i Verket. Bilden som penseln baserades på 
visas i figur 7. Gruset som kan ses i bild 7 och bild 16 skapades med penseln i mitten av figur 
7. 
 

 
Figur 7: Figuren visar de bilder som legat till grund för de olika penslar som använts i Verket. 

3.5.9 Byggnader 
Jag har jobbat på att skapa enhetlighet i byggnadstilarna inom miljön i byn i bild 3, 4 och 5 i 
Verket. Detta har skett bland annat genom utformningen på toppen på muren som är skapad 
med en särskild pensel vilken visas i figur 7. Samma pensel användes aven på barriärerna i 
bild 3 och består egentligen bara av denna form som upprepas med ett bestämt avstånd. 
Motivet tre hål på rad återkommer även i fönstren på de närmare och avlägsna byggnaderna i 
bild 3. Även färgen och tonen på byggnaderna skapar enhetlighet. 
 
Pipelinen i bild 5 består av två lager: ett bakom och ett framför muren. I övrigt innehåller 
bilden endast samma element som bild 4, med undantaget att horisonten förskjutits för att 
kunna visa på pipelinens höjd.  
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3.5.10 Vatten 
Både bild 7, 8 och 11 innehåller vatten som ett exempel på en begränsande marktextur. 
Vattnet skapades med penselverktyget på ett eget lager. Ytterligare lager för mörka och ljusa 
partier skapades sedan. De ljusa partierna fick färg av himlen i bilden medan de mörka 
delarnas färg blandades med omkringliggande mörka föremål. Bild 7 och 11 lades dock tidigt 
samman till ett lager på grund av experiment med nyansen i bilden som beskrivet i 3.5.4. 

3.5.11 Dragspåret 
Dragspårets som visas i bild 17, 22 och 25 skapades i flera olika lager. Den mörka delen 
utgorde det översta lagret. Under detta lager skapades de ljusa delarna. Detta skapar både 
ökad kontrast för spåret samt intrycket av att mark har tryckts undan när spåret dragits upp.  

3.5.12 Klipporna 
Marken i bild 19, 20, 21, 22 och 24 i Verket har två tydliga plan. På så sätt avviker de kraftigt 
från gradienten i figur 6 som i övrigt kännetecknar regionen i dessa bilder. Anledningen till 
detta är att ett extra lager av en tunn grå gradient lagts över marken för att visa på avstånd till 
marken genom luftperspektiv. En för regionen mer normalmörk klippavsats har sedan lagts 
som ett eget lager över marklagret. 

3.5.13 Upplösning 
Bilderna skapades först i upplösningen 640x480 i RBG format. Detta gjordes för att undvika 
att behöva arbeta med onödiga detaljer i början och koncentrera arbetet på de huvudsakliga 
delarna. Allteftersom arbetet fortskred så förstorades bilderna upp till 800x600 för att kunna 
lägga till mer detaljer. Två undantag på detta är bild 2, 9 och 14 i Verket som ganska tidigt 
blev högupplösta. Bilderna är i upplösning inte i närheten av vad som krävs för tryck, utan är 
endast till för skärmvisning som arbetsmaterial inför överföring till 3d miljöer. 

3.5.14 Kartorna 
Kartorna började som enkla skisser så som visas i figur 3. Efter att det huvudsakliga 
upplägget och ordningen mellan bilder var färdig skapades ett lager för varje större yta. I 
dessa skilda lager målades med penselverktyget sedan floder, skog, berg, träsk, dimma, 
pipeline och statyer in var och en för sig. Färgen togs med pipettverktyget från övriga bilder i 
Verket.  
 
Bergen i bild 15 i Verket skapades genom att blandningsläget sattes till relief. Två lager av 
berg skapades på detta sätt ovanpå varandra för att visa på höjdskillnaderna i miljön. 
 
Siffrorna placerades på egna lager som när de var fastställda slogs samman och gavs en bakre 
glöd runt dem för att skilja ut dem från bakgrunden för tydlighet skull. Detta gjordes med 
blandningsegenskaper i Photoshop (Adobe, 2005). Samma teknik användes även på kusten i 
bild 1 i Verket för att lyfta den över vattnet.  
 
Jag har inte lagt något större vikt vid att få kartorna att stilmässigt passa ihop med de övriga 
bilderna i Verket. Detta är på grund av att de inte representerar spelgrafik. 

3.6 Val av presentationsteknik 
Valet att presentera bilderna i ett dokument var till stor del baserat på att få Verket 
självständigt. Den förklarande texten beskriver hur bilderna skulle kunna användas i ett spel. 
Tanken är att dokumenten ska vara ett förklarande arbetsdokument som ska underlätta 
förståelse av syftet med bilderna för andra tänkta medarbetare i ett projekt. Det skulle mycket 
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väl kunna finnas i ett intranät tillgängligt för en projektgrupp där det också är lätt att 
uppdatera. 
 
Texten i Verket är främst beskrivande av vad som är de betydelsefulla elementen för 
utforskning och mystik så att dessa kan föras över effektivt till ett annat medium. 
 
Den huvudsakliga konkurrenten till dokumentformatet var ett filmklipp. Jag anser inte sådana 
vara tillräckligt översiktliga för att fungera som arbetsmaterial i ett projekt. De saknar också 
mer dynamiska och enkla möjligheter till uppdatering samt skapandet av korsreferenser. 

3.7 Analys av The Elder Scrolls III: Morrowind 
Jag gjorde under projektet en analys av spelet The Elder Scrolls III: Morrowind (Bethesda, 
2002). Vad jag undersökta var ifall jag i spelet kunde finna de kombinationer av element som 
jag själv även valt att undersöka i Verket. Denna typ av analys visade sig dock mindre 
användbar annat än för att konstatera att de aktuella kombinationerna var mycket svåra att 
hitta i spelet. Jag nämner analysen för att inte gömma undan denna del av projektet, men den 
hade ingen medveten fortsatt påverkan på Verket. 
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4 Diskussion 
Detta kapitel utvärderar hur jag lyckats med att besvara min frågeställning: Hur kan jag med 
miljöelementen gång, orienteringslinje, port, visuell öppning, landmärke, region, rörelse 
barriär, visuell barriär, klippa och begränsande marktextur arbeta in kriterier för mystik i 
miljöskisser till datorspel? Jag beskriver vad jag har lärt mig om hur de olika elementen kan 
användas i kombination med varandra. De använda teorierna utvärderas också, dock mer på 
ett praktiskt plan eftersom Verket inte genomgått ett användartest. Ett förslag till ett sådant 
test ges dock i slutet av kapitlet. 

4.1 Nivåer av mystik i bilderna 
I det här avsnittet utvärderar jag hur bra de olika bilderna är på att skapa mystik. Jag 
utvärderar särskilt hur jag haft användning för de olika kombinationerna och vad jag lärt mig 
om hur jag kan använda kombinationerna. På så sätt kopplat jag åter till min frågeställning.  
Utöver den grundläggande definitionen av mystik har jag även vidgat begreppet och skiljt 
mellan mystik skapad av rörelsebarriärer och mystik skapad av visuella barriärer. För att få en 
mer nyanserad bild graderade jag bilderna i fyra olika grupper.  
 
De fyra nivåer av mystik i bilderna är: 

• Kategori 1: Bilden erbjuder både information och rörelsemöjlighet (3, 9, 10, 12, 13, 
16, 23, 24, 25 och 28) 

• Kategori 2:Bilden erbjuder bara information (4, 5, 7, 19, 20, 21, 22, 26, 27) 
• Kategori 3: Bilden erbjuder bara rörelsemöjlighet (8, 17 och 18) 
• Kategori 4: Bilden erbjuder varker information eller rörelsemöjlighet (6) 

 
Jag har i detta avsnitt inte utvärderat bilder i Verket kopplade till spelarens mål (bild 2, 11, 14 
och 29) Inte heller räknar jag kartorna hit (bild 1 och 15). 

4.1.1 Bilder som erbjuder både information och rörelsemöjlighet 
Bilderna i kategori 1, som både ger tecken på ny information och en väg djupare in i miljön, 
är bild 3, 9, 10, 12, 13, 16, 23, 24, 25 och 28. Det går för spelaren i dessa bilder både att se 
något nytt i miljön samtidigt som det är möjligt för spelaren att röra sig framåt. Detta sker 
både med hjälp av ökad tydlighet, nya ytor som avtäcks samt med gradvis minskad förstörelse 
av information genom luftperspektiv. 
 
Dessa bilder anser jag passade bättre för att kortsiktigt driva spelaren framåt. Detta borde bli 
väldigt tydligt i skogen i bild 9 och ravinen i bild 17. Spelaren ges i dessa bilder ingen särskild 
antydan kopplat till de långsiktiga målen, inte heller några ny mål. Det är endast den i bilden 
aktuella situationen som kan undersökas av spelaren och inga nya långsiktiga mål antyds 
direkt. Dock kan situationen avslöja ny information relevant för de långsiktiga målen. 
 
Hålet i bild 23 kan ha funktionen av något som tillfälligt leder spelaren framåt eftersom det 
tillåter spelaren att röra sig direkt mot området som skapar mystik. Ifall spelaren väljer att 
hoppa ned i hålet blir det en bild som tillfälligt leder spelaren framåt. Om spelaren däremot 
inte går ned kan det leda till nyfikenhet om vad som finns på andra sidan och därmed 
uppmanar spelaren att försöka hitta en bakväg in i hålet. I sådana fall fungerar bilden mer som 
bilderna i kategori 2. 
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4.1.2 Bilder som endast erbjuder information 
Bilderna 4, 5, 7, 19, 20, 21, 22, 26, 27  i kategori 2 antyder för spelaren att ny information går 
att finna längre fram, men ger inte en direkt väg till dem. De uppmuntrar spelaren att söka 
vidare, och inta bara att fortsätta framåt. 
 
Min slutsats är att dessa bilder fungerar bättre för att långsiktigt driva spelaren framåt då de 
uppmanar spelaren att ta omvägar till området som verkar mystiskt. De följs i regel av en bild 
från kategori 1 ifall spelaren slutligen kan utforska de områden som visar sig mystiska. Detta 
är fallet med skiss 19, 20, 21 och 22 som följs av skiss 24. Bilderna i kategori 2 har för mig 
inte visat sig mindre användbara än de i kategori 1. De har bara en annan funktion då de 
arbetar med långsiktigt. 
 
En bild i denna kategori som var särskilt lyckad var bild 22. Dragspåret i bilden antyder en 
möjlighet till rörelse framåt genom att det finns både på spelarens sida av klippan men också 
på den motsatta sidan. Bilden ger dock ändå inte någon lösning på spelarens problem att ta sig 
ned för klippan, men väl ökad anledning att försöka att finna en sådan lösning. 

4.1.3 Bilder som endast erbjuder rörelse 
Bilderna i kategori 3, som jag anser endast ger möjligmöjlighet till rörelse, är: 8, 17 och 18. 
Dessa kombinationer av element har jag använt för att leda spelaren framåt i en specifik 
riktning. Bilder i denna kategori erbjuder en väg framåt men bör inte ge spelaren särskilt 
betydelsefull information ifall rörelse skulle ske. Gemensamt för dem är att de inte innehåller 
några huvudsakliga visuella barriärer. De kanske inte är de mest intressanta att utforska, men 
tanken är att spelaren i varje fall inte ska känna sig borttappad i dem. På så sätt är de mer 
praktiska transportsträckor i spelet, och användbara när mystik skapats genom andra bilder. 
 
Träsket i bild 8 kan ses som ett lyckat specialfall för kategori 3 på så sätt att jag har använt 
regioner på ett utökat sätt. Bilden hamnar i denna kategori istället för den mindre användbara 
kategori 4 just därför att jag hittade denna utökade användning av regionerna. 
 
Även om bilderna i kategori 3 inte ger stark mystik borde det alltid finnas ett mått av mystik i 
rörelse i sig självt. Luftperspektiv, minskad tydlighet samt mindre visuella barriärer borde 
kunna dölja viktig information i landskapet. Med detta i åtanke borde alla miljöer som tillåter 
rörelse ge i varje fall lite mystik om Kaplan och Kaplans definition av mystik antas vara rätt. 
 
Märk ändå att mystiken förbättrats i samtliga bilder i kategori 4 i Verket genom extra 
information i horisonten som till exempel med träden i bild 8. 

4.1.4 Bilder som erbjuder varken rörelse eller information 
Endast bild 6 hamnar i kategori 4. Bilden ger varken spelaren möjlighet att lätt röra sig framåt 
eller antyder särskilt mycket ny information om spelaren skulle röra sig djupare in i lanskapet. 
Jag har dock utnyttjat detta till en fördel. Istället för att uppmana till rörelse placerades bilden 
på en del av kartan där spelaren inte förväntas gå så som beskrivs i 2.6 i Verket. 
 
Genom att ta bort möjligheten till omfattande rörelse i bild 6 tas också det grundläggande 
löftet av information genom rörelse bort. Visserligen har bilden omfattande visuell access, 
men den saknar komplexitet och fokus vilket är något som anses krävas för mystik genom att 
miljö utan det blir svårnavigerad.  Ett öppet fält kan dock ge mycket ny information om 
händelser som tar plats där, men så långt har jag inte gått i mitt arbeta. Spelet förutsätter också 
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en ganska statisk värld där spelaren initierar spelets händelser. I ett fall av en mer 
världsinitierad tid bör öppna ytor skapa mer mystik. 

4.2 Komplexa samband mellan element 
Kombinationerna av element i tabell 2 presenterar en väldigt förenklad syn på vilka 
egenskaper och användningsområden elementen i mina bilder har. Jag har genom mitt arbete 
märkt att elementen inte är så enkla som dom har beskrivits tidigare. Denna komplexitet 
misstänkte jag starkt redan från början. Till exempel så antog jag att klippor skulle få mycket 
mer visuell access än andra rörelsebarriärer. Att undvika ett att för inskränkt tankesätt genom 
att erkänna att miljöelementen har ytterligare egenskaper ökar möjligheterna till att lära sig 
mer om hur de kan användas. 

4.2.1 Flera funktioner av samma objekt i miljön 
Många av de element jag använder mig av i mina bilder används inte på ett renodlat sätt. 
Detta blir tydligast med rörelsebarriärerna i bild 3, 4, 6, 16, 26, 27 och 28. I dessa bilder är 
rörelsebarriärerna även betydande visuella barriärer. Jag kan i mina bilder inte visa en 
rörelsebarriär utan en visuell barriär, eftersom bilderna inte tillåter rörelse då dessa är frysta. 
Särskilt eftersom jag arbetar endast med frysta bilder kan jag inte skapa denna skillnad mellan 
rörelse och det visuella. Exempel på att visuella barriärer däremot inte alltid är betydande 
rörelsebarriärer finns både i röken i bild 25 samt i träden i bild 9. 
 
Dimman i bild 20 utgör förutom att vara en region även en visuell barriär, vilket ytterligare 
kan tillåta ny information ifall miljön undersökt. Jag tänkte ett tag använda mig av en skog i 
bilden men röken passade bättre in i handlingen i spelet. En annan tanke var att jag kunde 
använda mig av visuella barriärer och inte av regioner för att skapa mystik, men detta hade 
inte blivit bättre av en skog som region då den också är en betydande visuell barriär. Även om 
bilden inte är ett särskilt rent exempel på de två huvudsakliga element jag försökte arbeta in i 
den så förbättrar den mystiken i miljön i stort. Regionerna i bild 3 och 20 utgör också visuella 
barriärer. Bild 3 bygger helt på att byggnaderna både är regioner och barriärer för att skapa 
mystik. Alltså har nytta dragits av de dubbla funktionerna hos miljöelementen istället för en 
strikt hållning till tabell 2. 
 
Ett annat exempel på element med flera funktioner i bilderna är skrevan i bild 23. Samma hål 
i bilden skapar både förutsättningen för att spelaren ska kunna ta sig ner i det samt begränsar 
spelaren i rörelse genom sitt djup. Detta gör också att bilden egentligen bara arbetar med ett 
enda element i miljön: ett hål, vilket skulle kunna funnits med i min tabell i början. Exemplet 
med hålet visar egentligen en frångång från det tänkta arbetssättet.  
 
Vilken funktion ett element har beror också på vilket avstånd spelaren befinner sig från det. 
Detta blir tydligt i bild 20 där dimman bildar en region men i bild 25 utgör den främst en 
visuell barriär. Ett landmärke kan på ett liknande sätt lätt bli en begränsande visuell barriär 
ifall spelaren ställer sig så att det blockarar synfältet.  
 
När det gäller olika val av material för miljöelement så märks även här miljöelementens 
många funktioner. Vattnet i bild 7, 8 och 11 tar med sig mycket mer intryck in i bilden än det 
av en begränsande marktextur Även om färgen på detta vatten kanske inte ger exakt samma 
känsla som mer rent vatten. Vatten har i många undersökningar visat sig förhöja 
miljöpreferensen (Porteus, 1996).  
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Regioner skapar också linjer och gränser. Linjer och regioner skapar också mer eller mindre 
varandra, även om regioner kan nästlas in i varandra för att skapa mindre distinkta gränser. 
Gränserna kan på så sätt göras mer eller mindre skarpa, vilket visas till exempel med de 
brinnande grenarna i bild 20. Grenarna bryter där in klumpvis i den öppna marken. Gångar är 
alltid linjer på mina bilder, men inte nödvändigtvis i ett färdigt spel (eller i verkligheten). I ett 
spel kan en viss sträcka ge ökad hastighet till spelaren genom spelets regler. 

4.2.2 Element i kombination påverkar varandra 
Många av de miljöelement jag undersökt är mer eller mindre beroende av andra element. En 
port påverkas starkt av den del av miljön den finns i, vilket 13, 18, 24 och 28 visar. Porten kan 
inte vara bredare eller högre än vad den går igenom. En port i en lång barriär blir snarare en 
tunnel vilket visas i ravinen i bild 18. Det går också att ifrågasätta om en port ens kan finnas 
utan en rörelsebarriär, även om en dörrkarm mycket väl kan stå fritt utan en dörr. Detta kan 
vara mystiskt i sig, men mer på ett symboliskt plan eftersom spelaren förväntar sig en viss 
funktion av en dörr. En sådan användning av mystik i spel har redan föreslagits av 
nöjesfältdesignern Don Carson (2000) i en artikel på Gamasutra.com. 

4.2.3 Behov av fler än två element 
I vissa bilder var element tvungna att vara där för att skapa trovärdighet och enhetlighet i 
miljön i stort. I bild 13 före statyn finns en stig i bilden endast för att det inte är trovärdigt att 
stigen tar slut innan statyn. Det motsatta gäller med dragspåret i bilderna 17, 22 och 25. 
Dragspåret har i dessa bilder tagits bort för att inte lägga till ytterligare element i bilden som 
från början inte var tänkta där. Att dragspåret avtar och tilltar borde lättare accepteras av 
spelaren än att en väg plötsligt tar slut.  

4.3 Utvärdering av teorier 
Då Verket inte är konstruerat som ett experiment är det svårt att dra några direkta slutsatser 
om de olika teorier jag försökt arbeta in i det. Särskilt eftersom när jag hittar svagheter i 
kombinationer av element försöker täcka över dom med ytterligare element runtomkring så 
som i bild 8, 17 och 18. Bilderna varierar även i stil och betydelsefulla bidrag till miljön som 
vatten och vegetation vilka är elements som starkt påverkar upplevelsen av miljön i sig 
(Kaplan et al, 1998, Porteus, 1996). Det finns alltså en konflikt mellan verkshöjden och 
möjligheten att testa Verket som ett exempel på metoden som har använts. Till exempel så 
försöker jag öka mystiken i bild 8 genom träden som läggs till i horisonten, vilket gör bilden 
mindre användbar i ett test som representativ för de huvudsakliga miljöelementens bidrag till 
mystik. Inget egentligt test har heller gjorts av Verket. Utvärderingen av teorierna som följer 
nedan är därför främst en utvärdering kring hur jag i mina bilder lyckades arbeta in de 
kriterier som beskrivits som utmärkande för mystik samt praktiska frågor kopplat till det. 

4.3.1 Definitionen av mystik 
Kaplan och kaplans definition av mystik låg till grunden för hela arbetet och visade sig 
praktisk möjlig att arbeta in i bilderna. Ett problem som jag dock stötte på med deras 
definition är att den inte beskriver ifall punkten i miljön där åskådaren skulle vilja placera sig 
verkligen är möjlig att nå. Inte heller hur långt betraktaren kan röra sig i miljön tydliggörs. 
Ulrich rättar dock till detta delvis genom att lägga till att informationen kan nås vid låg risk. 
Vad som ytterligare komplicerar detta i spelsammanhang är frågan om vad som räknas som 
låg risk i ett spel. En spelare tar inte samma risker som en verklig person som hoppar över ett 
stup. 
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Jag vet fortfarande inte vilken av kategori 1 eller 2 av mina skisser som är de bäst lämpade för 
att skapa mystik. Vad jag dock vet är att de har olika användning på kort och lång sikt 
relaterat till spelaren mål så som förklaras i 4.2. 

4.3.2 Begränsande och tillåtande element 
Miljöelementen är inte i sig några objekt utan möjligheter som spelaren ser i miljön, så som 
jag försökt använda dem. Jag har arbetat med något som liknar Gibsons affordances (1986). 
Dessa möjligheter går att utrycka med valfria element i spelmiljön på ett väldigt fritt sätt. En 
port behöver till exempel inte skapas med något som självklart är en port. Ett landmärke kan 
vara vad som helst som är lätt att komma ihåg. Jag anser att det verkar mycket lovande med 
denna rena behandlingen av möjligheter och begränsningar, för att komma på intressanta 
miljöer och det är något jag kan rekommendera för andra som tänker skapa miljöer. Det är 
viktigt att ha detta i åtanke redan på skisstadiet. Att testa många underliga idéer var intressant, 
och något som jag gärna hade gjort mer, men det var lätt att allt för snabbt låsa sig i de 
specifika lösningarna. 

4.3.3 Egenskaper hos spelarkaraktären 
Jag märkte tydligt vid bild 23 att spelkaraktärens egenskaper samt spelets regler spelar in i hur 
situationen skulle tolkas. Gibsons beskrivning, av hur olika element blir mer eller mindre 
olika användbara för olika djur, var därmed användbar för att förstå hur jag kunde arbeta med 
miljöelementen i bild 23. Detsamma gäller med stenarna som utgör marktexturen i bild 17 och 
med vattnet i bild 7 och 8. Detta tankesätt kan användas för att skapa olika utmaningar i 
miljön beroende på vad för egenskaper spelarkaraktären har, vilket kanske kan ge inspiration 
till nya utmaningar och regler till spel för sådana utmaningar.  

4.3.4 Rörelse för utforskning 
Att Gibson (1986) starkt betonar rörelsens betydelse för utforskning avskräckte mig först från 
att arbeta med skisser. Senare slog det mig att det just på grund av hans tydliga åsikter om 
betydelsen av rörelse skulle vara givande att använda denna metod då jag skulle kunna 
jämföra min arbetsprocess med hans teorier. 
 
Mitt antagande att utforskning skulle gå att beskriva med hjälp av skisser var delvis rätt. Vissa 
situationer blev dock problematiska. Detta gäller situationer där två miljöelement inte följer 
tillräckligt tätt inpå varandra för att visas i formatet 600x800 pixlar. Detta kunde ha lösts 
genom tydligare kopplingar mellan olika bilder eller ett annat format. Jag undvek dock andra 
format för att vara säker på att situationerna jag skapade gick att se i skärmformatet, något 
som jag inte är säker på var helt lyckat. Att visa långa sträckor av hinder för att sedan visa en 
kortare lösning skulle till exempel kunna genomföras bättre i ett annat format. Till viss del 
löser dock kartorna detta i och med att de kan visa miljön från en översiktlig vy, men dock 
inte med någon hög detaljnivå. 
 
Även möjligheten att antyda gångar utan visuella hjälpmedel saknas då jag inte har möjlighet 
att visa rörelse i bilderna. Detta ser jag dock som en underlig situation och jag är inte säker på 
att jag hade haft användning av den. Jag kan inte heller visa rörelsebarriärer utan visuella 
barriärer, något som jag heller inte är säker på om jag hade haft någon nytta av. 
 
När det gäller att fullt beskriva miljön så kan det inte göras praktiskt utan en 3d-modell. Dock 
så gör kartorna tillsammans med de enskilda bilderna ett bra arbete med att beskriva det som 
är mest relevant för miljön. Flera bilder simulerar nämligen rörelse genom deras skiftningar i 
vy. Att använda sig av bilder är bara ett arbetssätt där bildernas syfte är att förbättra 
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slutprodukten. Detta borde de göra om de kriterier jag arbetat in i dem också är avgörande för 
att skapa mystik. 

4.3.5 Allmän och specifik utforskning 
Jag hade svårt att finna någon användning för Berlyne och Wohlwills uppdelning i allmän och 
specifik utforskning. Det fungerade dock delvis som inspiration till hur jag skulle knyta an till 
spelmomentet i spelet vilket beskrivs i 3.4. Att spelarens mål kan förstås som specifik 
utforskning och resten av spelvärlden som allmän utforskning kan användas som 
utgångspunkt för fortsatta studier i ämnet. 

4.4 Förslag till användartest 
I inledningen förklarades att frågeställningen under projektet fick ändras för att bli mer 
konkret och genomförbart. Frågeställningen förändrades från Hur kan forskning inom 
miljöpsykologi användas för att skapa mystik i datorspelsmiljöer på skisstadiet till  Hur kan 
jag med miljöelementen gång, orienteringslinje, port, visuell öppning, landmärke, region, 
vertikal rörelse barriär, visuell barriär, klippa och begränsande marktextur arbeta in 
kriterier för mystik i miljöskisser till datorspel?  
 
För att testa den ursprungliga frågeställningen skulle ett användartest kunna genomföras. 
Dessa skulle se något annorlunda ut beroende på ifall Verket i dess nuvarande läge testades 
eller ifall en faktiskt 3d-miljö baserad på bildern i Verket skapades. 

4.4.1 Ett test av Verket 
Bilderna skulle kunna visas på en datorskärm en efter en. Mellan varje bild skulle 
testpersonerna få gradera bilderna på en tiogradig skala efter två frågor: Tror du att du skulle 
få mer information ifall du rörde dig djupare in i landskapet? samt Skulle det vara 
underhållande att utforska milön? 
 
Den första frågan motsvarar Kaplan och Kaplans (1989) defininition av mystik och den senare 
frågan ska vara relevant för preferens i en spelkontext samt för min frågeställning. En analys 
av resultatet i testet skulle kunna svara på just vilka element och särskilda kombinationer av 
dem som skapar mystik och preferens. Det bör också vara intressant att undersöka till hur stor 
grad de två olika variablerna samt miljöelement sammanfaller. Ifall sambandet inte är 
uppenbart skulle regressionsanalys eller andra statistiska metoder kunna användas. Det bör 
även vara av intresse att se vilka typer av kombinationer av element som ger preferens. Dock 
så kan inte Verkets bilder ses som renodlade kombinationer av miljöelement i sig eftersom de 
ofta innehåller extra element, variationer i stil, samt andra betydande tillägg som vatten och 
vegetation. Detta skulle kunna påverka den allmänna intrycket och därmed också mystiken 
samt preferensen i bilden.  

4.4.2 Test av en 3d-miljö 
En 3d-miljö i ett riktigt spel baserat på Verket, eller en liknande kombination av element, 
skulle kunna ge en mer rättvisande bild på om mystik verkligen skapas vid utforskningen av 
de olika miljöerna och därmed också en mer underhållande spelupplevelse. Samma frågor 
som i kapitel 4.4.1 ovan skulle kunna ställas och samma analys av svaren skulle kunna göras.  
 
En stor skillnad finns dock i tidpunkten frågorna ska ställas samt hur detta går till 
intervjutekniskt. Frågan Tror du att du skulle få mer information ifall du rörde dig djupare in 
i landskapet? kan endast ställas på ett relevant sätt innan en viss del av miljön undersöks. Med 
fördel borde därför osynliga begränsningar inom 3d-miljön sättas upp vid sådana hållplatser. 
På så sätt skulle även spelet kunna användas för att ställa frågorna och samla in svaren.  
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5 Slutsats 
Jag har undersökt hur jag kan arbeta in kriterier för mystik i miljöskisser: att ny information 
kan finnas i miljön ifall spelaren rör sig framåt. Lösningen jag kom fram till bestod i att 
kombinera tillåtande och begränsande miljöelement efter att ha utgått från Gibsons (1986) 
begrepp affordance. 
 
Att arbeta med tillåtande och begränsande element på ett abstrakt plan var mycket givande för 
att skapa intressanta situationer. Särskilt att kombinera de 24 olika elementen i en matris med 
tillåtande och begränsande element visade sig mycket genomförbart. I endast en kombination 
var det svårt arbeta in de kriterier för mystik som jag använde mig av. Tre bilder kunde främst 
användas för att hålla spelaren på rätt kurs. Tio bilder skapade både möjlighet för spelaren att 
röra sig framåt samt utlovade ny information. Nio bilder utlovade endast ny information men 
visade sig på så sätt mer användbara för långsiktiga mål. En bild omvandlades till att ha en 
annan funktion än den först tänkta. 
 
Även om kombinationen av just två element var lyckat så behöver vissa kombinationer hjälp 
av ytterligare element. Särskilt de i kategori 3, men även bild 6 i kategori 4 hade varit hjälpt 
av starkare fokus. Extra element kan även behövas i bilden för att få miljön att flyta samman 
bättre som visas med gången i bild 13. 
 
De begränsningar jag fann i att beskriva möjligheter till utforskning i frysta bilder fanns 
främst i formatet som användes samt begränsad möjlighet att visa rena rörelsebarriärer och 
gångar. 
 
Teorierna som använts borde vara intressanta i fortsättningen både för nivådesigners samt 
grafiker och borde därför kunna användas i nya projekt. Möjligheten till användningen av 
dessa i datorspelsutveckling skulle kunna undersökas ytterligare. För ett mer spelbetonat 
projekt skulle spelarkaraktärens egenskaper för utforskning och mystik kunna undersökas i en 
spelprototyp. Gibsons (1986) teorier är mycket relevanta här och kan ge inspiration. Mer 
visuellt inriktade projekt skulle kunna undersöka andra kombinationer av element, kanske ett 
mindre antal element för att kunna testa en större mängd möjliga lösningar på kombinationer 
av element och hur dessa kan användas för att skapa mystik. 
 
Något jag ångrade att jag inte gjorde i projektet var att djupare undersöka de många möjliga 
sätten att sätta samma varje specifik kombination av element. Jag hade gärna experimenterat 
mer med mer underliga och extrema kombinationer för att på så sätt få fram mer annorlunda 
resultat. Ett mer tekniskt misstag jag gjorde var att inte lägga mer tid på de gradienter som 
fick utgöra grunden för miljöerna. 
 
 
 
 



 

  33   

6 Källor 

6.1 Litteratur 
Bergström, B., (2004) Effektiv visuell kommunikation, Stockholm: Carlssons Bokförlag 

Bordwell, D., Thompson, K., (2004) Film art: an introduction, Boston: McGraw Hill  

Brink, Brink, J., (2007) Spelardrivet Narrativ - teori och praktik. Examensarbete på 
Institutionen för kommunikation och Information på högskolan i Skövde 

Byrne, E., (2005) Game level design, Hingham: Charles river media 
Eysenck, M., W. & Keane, M., T. (2000) Cognitive psychology: a student’s handbook (4:e 

upplagan) Hove: Psychology Press 
Gibson, J. J., (1986) The ecological aproach to visual perception, New Yersey: Lawrance 

Erlbaum Associates  

Gill, R., W., (1984), Rendering with pen + ink, London: Thames & Hudson 
Grodal, T.,  (2000) Video games and the pleasure of control, In: D. Zillerman and P. Vorderer 

(red.),  Media entertainment: the psychology of its appeal , (s197-213) 
Harding, J. D. (2005) On drawing trees and nature: a classic victorian manual,  Mineaola, 

New York: Dover publications 
Hallberg, C., (2005)  Miljöpreferens i datorspel: en undersökning av morrowind: the elder 

scrolls III, B-uppsats på Institutionen för kommunikation och Information på Högskolan 
i Skövde 

Hallberg, C., (2007)  En mystisk nivå, verk i examensarbete på Institutionen för 
kommunikation och Information på Högskolan i Skövde 

Kaplan, R., Kaplan, S., (1989) Experience of nature, Cambridge: Cambridge university press 
Kaplan, R., Kaplan, S. Ryan, R. L., (1998) With people in mind: design & management of 

Everyday Nature. Covelo, Califirnoia: Island Press 

Lynch, K.,  (1960) The image of the city, Cambridge: MIT Press 
Rookes, P., Willson, J., (2000) Perception: theory, development and organisation, London: 

Routledge  
Porteous, J. D., (1996) Enviromental aestetics: ideas politics and planning, London: 

Routledge 
Ulrich, R. S.,  (1979) Visual landscape preference: a model and application, in Man-

environment systems 7 , s279-99 
Worhwill, J. F. (1976) Environmental aesthetics: the environment as a source of affect: s. 37-

86 i I. Altman and J. F. Wohlwill (red.) Human behaviour and Environment. New York. 

6.2 Spel 
Oblivion: the elder scrolls IV [PC, Windows] (Bethesda Game Studios 2006) 

Morrowind: the elder scrolls III [PC, Windows] (Bethesda Game Studios 2002) 

World of warcraft [PC, Windows] (Blizzard Entertainment 2004) 

6.3 Instruktionsvideo 
Cole, D. (2005), Techniques of dylan cole: introduction to landscape matte painting, Design 

studio press 

6.4 Programvara 
Photoshop CS2 (Adobe, 2005) 



 

  34   

6.5 Internet 
Carson, D. (2000) Environmental storytelling, part II: bringing theme park environment 

design techniques to the virtual world Tillgänglig på Internet: 
http://www.gamasutra.com/features/20000405/carson_01.htm  [Hämtad 19.08.07] 



 

  35   

7 Index över tabeller och figurer 
För enkelhetens skull kallas alla bilder i Verket bilder och alla bilder i denna text för figurer. 

7.1 Tabeller 
Tabell 1....................................................................................................................................... 5 
Tabell 2..................................................................................................................................... 10 

7.2 Figurer 
Figur 1 ...................................................................................................................................... 16 
Figur 2 ...................................................................................................................................... 16 
Figur 3 ...................................................................................................................................... 17 
Figur 4 ...................................................................................................................................... 18 
Figur 5 ...................................................................................................................................... 20 
Figur 6 ...................................................................................................................................... 20 
Figur 7 ...................................................................................................................................... 23 
 
 
 
 
 
 


