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Sammanfattning 
 

Arbetets syfte är att undersöka berättelseformer i datorspel baserade på 
tillämpningen av sceneri, avgränsat till spelarens uppfattning av tid och plats. Utifrån 
de svårigheter som förknippas med framställningen av naturligt förfall och 
framställningen av teknologiska möjligheter har två hypoteser formulerats; då att 
spelaren främst skapar sig en uppfattning om spelets tidsperiod utifrån upplevt 
artificiella objekt, samt att spelaren främst skapar sig en uppfattning om spelets 
verklighetsförankring utifrån spelets miljö. För undersökningens syfte har en virtuell 
miljö framställts i tre olika versioner, de två första avsedda att testa arbetets 
hypoteser avskilt, den senare avsedd att testa båda i samma miljö. Undersökningen 
har skett genom testspelning av dessa av totalt 30 testdeltagare. Undersökningens 
resultat styrker arbetets hypoteser, då den första i högre grad än den andra, men 
påvisar även svårigheter förknippade med sammanförandet av de metoder som 
tillämpats. 

Nyckelord: Virtuell arkitektur, formspråk, virtuella landskap, Level design, mise-
en-scène, perception





Innehållsförteckning 
1 Introduktion ..................................................................................................... 1 
2 Bakgrund ......................................................................................................... 3 
2.1 Berättandeformer i datorspel ................................................................................... 3 
2.2 Mise-en-scène i film och datorspel .......................................................................... 4 
2.3 Begränsningar och avgränsningar .......................................................................... 5 
3 Problemformulering ....................................................................................... 8 
3.1 Beskrivning och terminologi .................................................................................... 8 
3.2 Hypotesformulering .................................................................................................11 
3.3 Metodbeskrivning ....................................................................................................12 
3.3.1 Prototyp ..................................................................................................................12 
3.3.2 Testspelning ...........................................................................................................14 
3.3.3 Enkät ......................................................................................................................15 
4 Genomförande: Prototypkonstruktion ........................................................ 16 
4.1 Verktyg och utvecklingsmiljöer ..............................................................................16 
4.2 Grundförutsättningar och avgränsningar i den virtuella miljön ...........................17 
4.2.1 Den spelarstyrda entitetens förmågor .....................................................................18 
4.2.2 Den fysiska avgränsningen av den virtuella miljön .................................................18 
4.2.3 Skillnader i det gemensamma landskapet mellan arbetets prototyper ....................19 
4.2.4 Ljussättningens och färgsättningens problem .........................................................19 
4.3 Förteckning och diskussion av fantastiskt innehåll (prototyp 1 och prototyp 3)21 
4.3.1 Astronomiska förhållanden .....................................................................................21 
4.3.2 Geologiska formationer ..........................................................................................22 
4.3.3 Skelett, kvarlevor, fossil ..........................................................................................23 
4.4 Förteckning och diskussion av artificiellt innehåll (prototyp 2 och prototyp 3) .26 
4.4.1 Ruiner ....................................................................................................................26 
4.4.2 Statyer och andra avbildningar ...............................................................................28 
4.4.3 Övriga artificiella objekt ..........................................................................................29 
5 Utvärdering .................................................................................................... 30 
5.1 Data i kapitlet och avläsning av denna ...................................................................30 
5.2 Testspelning, prototyp 1 .........................................................................................31 
5.3 Testspelning, prototyp 2 .........................................................................................32 
5.4 Testspelning, prototyp 3 .........................................................................................34 
5.5 Sammanfattning: Hypoteser och metoder .............................................................35 
5.6 Avvikelser .................................................................................................................35 
5.7 Övriga iakttagelser ..................................................................................................36 
6 Slutsatser ...................................................................................................... 37 
6.1 Resultatsammanfattning .........................................................................................37 
6.2 Diskussion ...............................................................................................................37 
6.2.1 Förenklade termer och vardagligt språk inom undersökningen ...............................38 
6.2.2 Övriga kulturella iakttagelser ..................................................................................39 
6.3 Vidare arbete ............................................................................................................39 
 
 



 

 1 

1 Introduktion 
Spel, datorspel inkluderade, kan berätta. Medan diskussionen ibland varit hård över den 
exakta naturen och omfattningen av spel som berättandeform (Pearce, 2005) råder i stort 
sett enighet om detta. Även omfattningen av diskussionen har svällt i takt med att den 
tekniska utvecklingen möjliggjort användningen av berättandeformer direkt tagna från 
filmkonsten, t ex. genom användningen av förinspelade filmsekvenser, och senare en utbredd 
användning av färdiga spelsekvenser med fastslagen utgång, liknande filmens setpieces. Även 
berättandeformen utanför eventuella filmsekvenser har därigenom fått en slående filmisk 
kvalitet där spelaren leds från setpiece till setpiece med även däremellan begränsade 
interaktionsmöjligheter. Då jag själv vuxit upp i en tid då fotorealistisk tredimensionell grafik 
och dialog med fullt röstskådespeleri varit tekniskt omöjliga har jag uppfattat en trend mot 
datorspel där uttrycket se men inte röra kommit att bli applicerbart – spel som blivit film och 
jämförs med film, snarare än att använda tekniker från filmkonsten i spelsammanhang. 
Därmed inte sagt att trenden är på något sätt ond – spel som berättar en historia med ovan 
nämnda metoder är ofta teknologiska mästerverk med stort kulturellt och ekonomiskt värde, 
både för datorspelsindustrin och för samhället i övrigt – men trenden har samtidigt medfört 
vad som kan liknas vid en standardiserad berättandeform inom datorspel där spelaren 
ironiskt nog inte alltid är en aktiv deltagare i spelet. Spelaren får en historia berättad 
oberoende av spelarens eget deltagande i spelet som interaktiv media. 

Med detta som bakgrund har jag valt att utföra en studie av berättandeformer som 
huvudsakligen använder sceneri, dvs. i sammanhanget den virtuella miljön och de objekt 
denna innehåller, för att förmedla information till spelaren, utan skrivet eller talat språk. 
Studien är avgränsad till att undersöka förmedlandet av information om en fiktiv värld, 
därinom två huvudaspekter: 

• Tidsuppfattning, dvs. spelarens intryck av den relativa tidsperiod den fiktiva 
världen utspelar sig i, samt om spelaren bedömer tidsperioden som en period av 
uppgång, blomstring eller förfall. 

• Verklighetsuppfattning, i sin enklaste form om spelaren uppfattar den fiktiva 
världen som närmast existentiellt rimlig eller fantastisk. 

Studien har genomförts genom testspelning i högskolemiljö av en för studien specifikt skapad 
virtuell miljö, framställd i tre versioner (inom arbetets ramar benämnda prototyper av 
hänsyn till eventuell framtida tillämpning) avsedda att undersöka förmedlingen av ovan 
nämnda aspekter. Två prototyper har framställts med avsikten att avskilt testa förmedlandet 
av dessa aspekter var för sig, den tredje med avsikten att testa förmedlandet av båda i samma 
virtuella miljö. De hypoteser och de metoder vars tillämpning testats har grundats i 
skillnader mellan den information vilken närmast förmedlats genom virtuellt innehåll avsett 
att framstå som naturligt respektive artificiellt: 

• En utomstående betraktare i en virtuell miljö skapar sig främst en uppfattning om 
tidsperiod utifrån objekt i den virtuella miljön vilka upplevs som människoskapade 
(detta inkluderar naturliga objekt vilka av betraktaren uppfattas som artificiella). 

• En utomstående betraktare i en virtuell miljö skapar sig främst en uppfattning om 
den virtuella miljöns verklighetsförankring genom observation av fenomen i den 
virtuella miljön vilka av betraktaren upplevs vara utformade att efterlikna eller 
förvränga verkliga naturfenomen. 
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Studien har utförts med totalt 30 testdeltagare, fördelade i grupper om tio per prototyp. 
Huvuddelen av testdeltagarna har rekryterats bland studenter vid de datavetenskapliga 
programmen vid högskolan i Skövde – då studien inte varit avsedd att utföras med 
genusvetenskaplig grund eller med kulturella generationsskillnader i annat än förbigående 
åtanke har testdeltagare rekryterats oavsett kön eller ålder. 

Medan arbetet främst behandlar miljöer ur fantastiska genrer som fantasy och science-
fiction, är det material som producerats i samband med arbetet utformat med avsikten att 
kunna tolkas av personer utan större tidigare erfarenhet inom genrerna, och därigenom har 
förhoppningen varit att de metoder som utforskats även är tillämpningsbara inom andra 
genrer. 
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2 Bakgrund 
Datorspel har i takt med den tekniska utvecklingen tillåtits framställas i alltmer avancerade 
former både ur ett estetiskt och rent grafiskt perspektiv. I takt med att grafiska begränsningar 
minskat och möjliggjort en stor estetisk variation inom skapandet av virtuella miljöer har 
detta även öppnat nya möjligheter att framställa och representera fiktiva världar, inom 
datorspel direkt kopplat till mediets narratologiska aspekter. Medan debatten om 
narratologiska metoders applicerbarhet på datorspel varit tidvis hård (Pearce, 2005) har 
många olika berättandeformer och -tekniker använts i datorspel under mediets jämförelsevis 
korta historia. 

Liksom studier av datorspel som helhet är även studier av berättandeformer i datorspel ett 
tvärvetenskapligt område. Exempelvis har teorier från annan medievetenskap anpassats och 
tillämpats, bland annat från filmvetenskap (Logas & Muller, 2005), men även teorier med 
rent kognitionsvetenskaplig grund har framgångsrikt tillämpats (Roudavski & Penz, 2003). 
Bredden i det material som skär området märks särskilt då berättandeformer i datorspel 
studeras i ett kulturellt sammanhang – exempelvis har inom arbetets ramar material använts 
från så spridda områden som litteraturvetenskap (Todorov, 1970/1973), arkeologi och 
arkitektur (Holtorf, 2000-2008) samt färglära (Zammitto, 2005).  

2.1 Berättandeformer i datorspel 
Då datorspelet som enskild produkt består av en begränsad mängd data och som upplevelse 
består av ett begränsat antal möjliga handlingar, har ett antal olika tekniker utvecklats för att 
förmedla information om spelets fiktiva värld, i de fall där spelets skapare ansett detta vara 
av väsentligt värde för spelarens behållning. Transmediala berättandeformer (Jenkins, 
2006/2008, s.100-101) har varit och är fortsatt vanliga. Tidigare i former där information ges 
genom en medföljande manual och medföljande extramaterial, ”feelies”, vilka båda utgör 
delar av spelet som produkt – som exempel kan nämnas Suspended (Infocom, 1983) där 
spelets förpackning innehåller huvudkaraktärens samtliga personliga tillhörigheter. Senare i 
former där utomstående extramaterial och spel båda utgör mindre delar av en större 
franchise – Halo (Bungie, 2001) och Mass Effect (BioWare, 2007) kan nämnas som exempel. 
I takt med att nya leveransformer utvecklats har spelmanualen som berättandeform dock till 
stor del kommit att betraktas som omodern, då text i form av t ex. dialog upptar försvinnande 
liten plats i moderna lagringsmedier – t ex. innehåller Planescape: Torment (Black Isle 
Studios, 1999) ca.800000 ord skriven dialog – och teknisk utveckling möjliggjort 
berättandeformer lånade från filmkonsten, t ex. genom förrenderade filmklipp eller 
förutbestämda sekvenser i spelflödet. Samtidigt har kulturell och ekonomisk utveckling 
senare försvårat användandet av dialogintensiva berättandeformer, bland annat då 
datoriserad filmproduktion speciellt för mellansekvenser är tids- och resursintensiv, och 
röstskådespeleri är ekonomiskt ansträngande och förinspelad talad dialog kräver 
mångdubbelt mer lagringsutrymme än skriven. Det bör dock även nämnas i sammanhanget 
att spelmanualens tillbakagång som berättandeform inte på något sätt är en separat 
utveckling begränsad till datorspelets narratologiska aspekter, utan snarare ett resultat av 
spelmanualens allmänna tillbakagång. Trenden har fler anledningar än det är möjligt eller 
relevant att ta upp i sammanhanget – praktiska och ekonomiska aspekter som DVD-fodralets 
begränsade utrymme, produktionskostnader och en klarare avgränsning mellan 
standardutgåvor och dyrare specialutgåvor bör nämnas (Morganti, 2011), men även mer 
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allmänt positiva anledningar som att tutorials och liknande hjälpfunktioner blivit 
standardelement. 

På spektrumets motsatta sida finns berättandeformer som nästan helt saknar talat eller 
skrivet språk, varken dialog eller annan information. Motiven varierar, men ett 
återkommande tema är den spelarstyrda entitetens unika och tillika utsatta ställning i den 
fiktiva världen – Super Metroid (Nintendo, 1994) och Shadow of the Colossus (Team ICO, 
2005), två spel som nästan uteslutande använder tidigare nämnda berättandeform, skiljer sig 
mycket som spel men har båda huvudkaraktärer som under hela spelet befinner sig i en öde 
miljö i fråga om mänskligt liv. De virtuella miljöer spelen utspelar sig i är tillika utformade 
för att till spelaren förmedla intrycken av isolering och utsatthet i ett främmande landskap, 
med metoder främst lånade från teater- och filmkonsten. 

2.2 Mise-en-scène i film och datorspel 
Logas och Muller (2005) använder ett uttryck från filmkonsten, mise-en-scène, då de 
beskriver metoder att förmedla information till spelaren genom sceneriet i spelets virtuella 
miljö. Givet att all spelutveckling inte enbart binds av teknologiska begränsningar utan även 
av de begränsningar i fråga om tidsåtgång och ekonomiska resurser som delas med annan 
medieproduktion, är det inte oförståeligt att Logas och Muller väljer att fokusera på 
metodernas tillämpning i en snävt avgränsad miljö, t ex. en byggnads innandöme. Därmed 
inte sagt att tillämpningen i en öppnare, naturlig eller enbart delvis människoskapad miljö på 
något sätt bagatelliseras. Användningen av skala och form i ett vidsträckt landskap belyses 
tidigt som ett verktyg för att förmedla information till spelaren – ett verktyg som används 
effektivt i de ovan nämnda exemplen, olika genrer och mycket annorlunda utseende till trots. 

Märk dock att mise-en-scène i sammanhanget inte avser exakt detsamma inom spel som 
inom film, då spel som medieform sätter konsumenten i en annorlunda position jämfört med 
film. Då spelaren i idealfallet har möjlighet att aktivt påverka spelflödet i så stor utsträckning 
som möjligt, jämfört med tittaren vars deltagande främst handlar om uppmärksamhet och 
känslomässig investering i färdigskapat material, måste även sceneriets utformare anpassa 
sig därefter. I filmsammanhang är t ex. kameran nära nog en del av sceneriet i sig, då 
kamerans placering och funktionalitet avgör vad som syns och var i den färdiga scenen. I 
spelsammanhang där spelarstyrda entiteter kan förflyttas som spelaren vill och den virtuella 
världen beskådas med de spelarstyrda entiteterna som utgångspunkt, är det inte alltid 
möjligt – eller beroende på spelet, önskvärt – för spelets utformare att avgöra vad spelaren 
ser eller inte ser, eller om de synliga objekten är på sina avsedda positioner i frustumet 
(frustumet, dvs. den region i den virtuella kamerans synfält inom vilken den virtuella miljön 
är synlig för spelaren, motsvarar i sammanhanget den färdiga filmscenen som den ses ur 
kamerans synvinkel). Därmed inte sagt att skillnaderna är till nackdel för spelmediet – Logas 
och Muller (2005) och även Jenkins och Squire (2002) framställer spelarens oförutsägbarhet 
som en möjlighet snarare än ett hinder för den virtuella miljöns skapare, särskilt i virtuella 
miljöer avsedda att tillåta någon form av utforskning. I större miljöer kan det t ex. handla om 
”hemligt” material, material som inte anses vitalt för spelarens behållning eller rena ”easter 
eggs”, men även i mindre miljöer bör spelarens utforskningsmöjlighet betraktas som en 
möjlighet även för skaparen. I en virtuell miljö kan spelaren t ex. i regel återvända och 
utforska samma område flera gånger och i valfri utsträckning, varefter även små förändringar 
i miljön kan användas för att informera spelaren om den fiktiva världens tillstånd (Logas & 
Muller, 2005). 
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Jenkins och Squire (2002) refererar bland annat till Giants: Citizen Kabuto (Planet Moon 
Studios, 2000) och Sacrifice (Shiny Entertainment, 2000) som exempel på spel där den 
virtuella miljöns estetiska design medvetet används för att förmedla information, inte enbart 
om den fiktiva världen utan även om den spelarstyrda entitetens plats i denna. I vissa 
avseenden liknande Super Metroid (Nintendo, 1994) innehåller Giants till den större delen 
naturliga miljöer med i princip samtliga artificiella objekt i olika stadier av förfall – en miljö 
som för en yttre betraktare förmedlar att den fiktiva världen innehåller eller innehållit en för 
betraktaren futuristisk civilisation, men att den spelarstyrda entiteten samtidigt är en 
ovälkommen främling i den aktuella miljön. Sacrifice går ett steg längre och förmedlar en 
uppfattning om den spelarstyrda entitetens plats i den fiktiva världen genom skala och den 
virtuella kamerans placering. Medan Giants, liksom många andra tredimensionella 
actionspel, placerar den spelarstyrda entiteten centralt och upptagande en stor del av 
spelarens blickfång, väljer Sacrifice att visa den spelarstyrda entiteten som en minimal del av 
ett redan hotfullt landskap, långt ifrån alltid centrerad. Den spelarstyrda entitetens 
förhållande till den virtuella miljön och även placering i denna ger en föraning om spelarens 
roll i spelets handling (Jenkins & Squire, 2002) – medan handlingen fokuserar på spelarens 
framsteg och växande styrka är det ingen överraskning när handlingen vänder och spelaren 
avslöjas som en ganska hjälplös och obetydlig del i spelets fiktiva värld. Liknande tankar 
framförs av Adams (2010, s.96-97) och även av Wilhelmsson (2007, s.141-142), vilka båda 
påpekar att den virtuella miljöns utformning (i sammanhanget level design) inte bara är ett 
kraftfullt verktyg för att ge spelaren förväntningar om vad som har inträffat och kommer att 
inträffa, utan snarare är en ofrånkomlig aspekt. Wilhelmsson går ett steg längre genom att 
hävda att den virtuella miljöns utformning kan tvinga spelaren att agera på ett visst sätt, då 
den virtuella miljön i ett datorspel måste innehålla allt som formar spelets dynamik. 
Naturligtvis kan tillämpningen även omvändas så att spelaren placeras i en virtuell miljö som 
estetiskt inte motsvarar spelets dynamik, t ex. i sammanhang där det är önskvärt att spelaren 
förvirras eller skräms. Skräckspelet Clock Tower (Human Entertainment, 1995) kan nämnas 
som exempel, där spelets enda rum med upplyst och färgglad barnkammarmiljö även är 
hemvist för en av spelets både dödligaste och mest diskreta fällor. Medan tillämpningens 
omfattning kan diskuteras råder med andra ord i stort enighet om att den virtuella miljöns 
utformning påverkar både spelarens förhållande till denna och även spelarens handlande, om 
inte annat genom att agera som synlig fysisk gräns för spelarens rörelseförmåga. 

2.3 Begränsningar och avgränsningar 
Det bör dock i sammanhanget även nämnas att medan sceneri både kan användas och även 
används inom datorspel för att förmedla information finns även exempel på spel där 
bakgrundsobjekt främst används som utfyllnad, något ironiskt särskilt förekommande i 
datorspel där de huvudsakliga berättelseformerna är direkt lånade från filmkonsten. Metal 
Gear Solid (Konami, 1998) innehåller exempelvis en filmsekvens där en karaktär dödar ett 
antal bifigurer i en korridor, varefter spelaren – efter att ha gått genom korridoren – 
introduceras personligen till karaktären genom ytterligare en filmsekvens. Då spelaren ändå 
går genom korridoren, ser de döda bifigurerna och därefter möter karaktären, är det 
tveksamt om ytterligare en introducerande filmsekvens tillför information som inte redan 
tydligt förmedlats. Mer relevant i sammanhanget är dock att den introducerande 
filmsekvensen gör spelarens passage genom korridoren till en meningslös transportsträcka, 
då det inte finns något annat att göra i rummet än att titta på de döda bifigurerna och 
spelaren redan vet exakt vad som hänt dem. Nämnvärt är att nämnda filmsekvenser, liksom 
liknande exempel i andra spel, i regel är framställda med spelets egen grafikmotor och i 
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samma miljö som spelaren rör sig när kontroll återges. Jämför exempelvis med ett spel som 
StarCraft (Blizzard Entertainment, 1998) – medan dessa är mycket olika spel, då Metal Gear 
Solid är ett tredimensionellt actionspel och StarCraft ett strategispel i realtid, har de i 
sammanhanget likheten att de båda har en handling som i hög grad förs framåt genom 
färdiga filmsekvenser, och vars sceneri främst används som begränsningar för spelarens 
rörelsefrihet på en abstrakt spelplan. Skillnaden ligger i sammanhanget i att StarCraft 
använder filmsekvenser för att visa scener som är för handlingen väsentliga men omöjliga att 
visa inom spelets motor – den kan exempelvis inte visa hur spelets karaktärer rör sig 
inomhus, då spelets karaktärer av spelmekaniska skäl representeras som bara något mindre 
än hela byggnader. Medan det inte otvivelaktigt kan kallas för en trend finns det så exempel 
på spel där den tidigare nämnda teknologiska utvecklingen både kommit och inte kommit att 
användas fullgott – medan utvecklingen möjliggjort stor variation i framställningen av fiktiva 
världar har samma utveckling även möjliggjort en stor spridning av berättelseformer där 
spelets interaktivitet och utforskningsmöjlighet begränsas. Medan lämpligheten hos olika 
berättelseformer i olika medier är något subjektiv råder i stort enighet om att spel kommer 
till sin fulla rätt då spelaren får göra saker, snarare än att få saker han eller hon kanske inte 
avser gjorda åt sig (Adams, 2010, s.194). Det är därför i sammanhanget tveksamt om det kan 
anses lämpligt att spelaren fråntas kontrollen över spelet för att framföra delar av en 
handling, om det inom spelets mekanik och estetik finns möjlighet att framföra samma 
information på ett sätt där spelaren fortfarande behåller kontrollen. Det bör dock även 
betonas att ”lämpligheten” i sammanhanget inte bör betraktas som absolut, då datorspel – 
även med avgränsningen till de spel där spelets handling är avsedd att utgöra en väsentlig del 
av spelarens behållning – har en bred och i regel varierad målgrupp, med tillhörande 
variation i hur spelarna bäst uppfattar sig tillgodogöras spelets handling. Medan berättigad 
kritik har riktats mot spel där både spelets interaktivitet och spelmekaniska djup offrats till 
förmån för filmsekvenser, exempelvis i spel vars främsta avsikt varit att demonstrera 
och/eller marknadsföra funktionerna hos specifik hård- eller mjukvara, kan bruket av 
filmsekvenser för att förmedla handlingen i ett spel inte i sig rimligen betraktas som något 
negativt, utan enbart som ytterligare en berättelseform bland många med tillhörande för- och 
nackdelar. 

I ovan nämnda sammanhang är det även ofrånkomligt att nämna hur sceneri som 
berättandeform i en virtuell miljö inte är något problemfritt. Medan fördelar finns, 
exempelvis uppmuntrande till utforskning och uppvisning av skaparnas skicklighet i 
konstruktionen av fiktiva världar utan att spelaren fråntas kontroll, finns även nackdelar som 
att långt ifrån allt som låter sig förmedlas genom sceneri är kulturellt universellt. Som både 
Jenkins och Squire (2002) och även Logas och Muller (2005) tidigare påpekat kan vissa 
element appliceras i stor och mer generell utsträckning, t ex. miljöns utseende och 
omfattning, medan andra element är svåra att använda för att förmedla information över 
kulturella gränser. I ett exempel från the Shining (Kubrick, 1980) tolkar Logas och Muller 
färgen röd som att huvudkaraktären symboliskt nedstigit i helvetet – en tolkning som i sitt 
sammanhang är rimlig, men vars symbolik blir meningslös i religiösa kosmologier där 
helvetesliknande platser inte innehåller eld, eller än värre kan tolkas som det motsatta i 
kulturer där rött exempelvis förknippas med lycka (Zammitto, 2005). Det kan inte betonas 
nog att områdets subjektivitet orsakar problem – en fullkomlig utforskning av samtliga 
tillgängliga metoder att genom den virtuella miljöns sceneri förmedla en handling skulle även 
i det relativt avgränsade sammanhanget bli otympligt omfattande. 
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Låt oss därför i sammanhanget göra ytterligare en avgränsning till förmedlingen av de mest 
omedelbara tempospatiala aspekterna av spelarens plats i den fiktiva världen – var 
respektive när. Det är här även värt att återkoppla till det exempel från the Shining som 
nämndes ovan, där Logas och Muller (2005) visserligen hänvisar till färger och objekt i ett 
kulturellt bundet sammanhang, men även mer universellt genom att påpeka förändringar i 
objektens yta. Exempelvis genomgår huvudkaraktären Jack en förändring i ljus- och 
färgsättning under filmens gång, från främst gult till omättat blått; från ett inledningsvis 
presenterat stadium till ett annat. Medan Logas och Muller kanske gör en något smal 
tolkning av förändringens natur genom att uttryckligen likna Jack vid en vålnad, är det 
oavsett färgernas kulturella innebörd vid en jämförelse märkbart att en förändring inträffat 
från karaktärens ”normala” stadium till ett annat. I sammanhanget kan det anses rimligt att 
en liknande förändring, när den appliceras på ett tillräckligt generellt objekt, kan förmedla 
till en betraktare att den fiktiva värld objektet tillhör avviker från verklighetens konventioner 
som betraktaren känner dem. För att återknyta till ett tidigare exempel är det vid åsynen av 
den skelettdelsliknande geografin som fyller delar av Sacrifice (Shiny Entertainment, 2000) 
mindre relevant om betraktaren uppfattar ett objekt som främst ett käkben eller främst ett 
berg – då inget av alternativen ger en tillfredsställande förklaring är budskapet som 
förmedlas detsamma. Var spelaren befinner sig blir därför i sammanhanget inte omedelbart 
en fråga om geografi, då denna kan variera mellan fiktiva världar, utan snarare en fråga om 
vad spelaren kan vänta sig av den fiktiva världen som helhet. 

När spelaren befinner sig, det vill säga vilken tidsålder spelaren och i förlängningen även den 
virtuella miljöns fiktiva värld befinner sig i, är problematiskt att även vagt förmedla. Detta 
dels då spelarens tidsuppfattning är begränsad – i egenskap av människa kan han eller hon 
enbart uppleva nutiden direkt, och enbart forntid och framtid i form av minnen respektive 
antaganden – men då ingen allmänt tillgänglig mekanik finns att precist påverka denna är 
aspekten i sammanhanget av mindre betydelse. Mer relevant är att tidsåldern den virtuella 
miljöns fiktiva värld befinner sig i är relativ, inte enbart till den verkliga världen utan även till 
sig själv. Det är för en betraktare, utan tidigare kunskap om den fiktiva världens geografi, 
klimat, kulturella eller teknologiska utveckling omöjligt att precist avgöra vilken tidsålder 
den fiktiva världen befinner sig i, annat än en gissning utifrån tidigare kunskap om forntida 
kulturer, antaganden om framtiden, eller populärkulturellt färgade framställningar av 
någondera. En möjlighet finns att den relativa nutidens förhållande till sin närmast bevarade 
forntid kan uttolkas genom observation av dess förhållande till efterlämningar jämfört med 
dess nuvarande tillstånd, inte olikt tidigare arkitekturvetenskapliga teorier om ”ruinvärde” 
(Holtorf, 2000-2008), men även en sådan tolkning är fortsatt subjektiv. 

Det bör dock i sammanhanget nämnas att de metoder som hittills beskrivits enbart är 
tillämpningsbara till en rimlig gräns. Det vore exempelvis naivt att anta att en spelare deltar i 
ett spel helt utan förkunskaper, likaså att bortse från spelindustrins organisation där olika 
spel riktas mot olika målgrupper med interna gemensamma nämnare. Medan det i regel kan 
anses som fördelaktigt att utforska generella metoder vilka senare kan specialiseras bör en 
utforskning av sceneri som berättandeform i virtuella miljöer, datorspel inkluderade, 
rimligen ske med dessa faktorer i åtanke om inte i fokus. 
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3 Problemformulering  
Huvudproblemet arbetet behandlar är frågan om en virtuell miljö, objekt i miljön 
förekommande inkluderade, kan förmedla en bakgrundshistoria om den fiktiva värld miljön 
är förlagd i utan att använda talat eller skrivet språk. Med bakgrundshistoria avses i 
sammanhanget en avgränsning till vilket tillstånd den fiktiva världen för närvarande befinner 
sig i och en uppfattning om eventuella tidigare tillstånd. Arbetet fokuserar på två aspekter: 

• Tidsuppfattning, dvs. spelarens intryck av den relativa tidsperiod den fiktiva 
världen utspelar sig i, samt om spelaren bedömer tidsperioden som en period av 
uppgång, blomstring eller förfall. 

• Verklighetsuppfattning, i sin enklaste form om spelaren uppfattar den fiktiva 
världen som närmast existentiellt rimlig eller fantastisk.  

3.1 Beskrivning och terminologi 
I sin enklaste form avser tidsuppfattning om testpersonen upplever den fiktiva världens 
tidsålder som forntid, nutid eller framtid, med den egna uppfattningen om den verkliga 
världens nutid som utgångspunkt. Märk åter att det i sammanhanget är nödvändigt att 
beskriva tidsåldern som relativ, inte enbart i förhållande till den verkliga världen utan även 
internt inom den fiktiva världens historia, detta då tidsperioder även inom samma epok skiljs 
åt i sitt förhållande till varandra. I en av människan orörd miljö skulle t ex. nutiden (2012) 
och mellersta pliocen (5,3 till 1,8 miljoner år före nutid) uppfattas som snarlika av en yttre 
observatör, men samtidigt förhålla sig annorlunda till sin respektive forntid och framtid. 
Framställningen av tidsålder genom naturliga element försvåras ytterligare då en tänkt 
testperson inte uteslutande kan antas ha fullkomliga kunskaper om i vilken tidsperiod olika 
flora och fauna är hemmahörande – som exempel antas gräs, ett så väl spritt växtsläkte att 
det nästan tas för givet, ”bara” ha existerat i ca.100 miljoner år – men även då naturligt 
förekommande objekt saknar egentligt nyskick och därför inte kan förmedla information om 
uppgång eller förfall, t ex. genom slitage. Naturliga förfallsprocesser, t ex. erosion eller 
förruttnelse, är i sammanhanget problematiska då de är delar av naturligt fortlöpande 
kretslopp och som nämnt saknar fullständigt definierade början eller slut – t ex. är frågan om 
sandsten är en slutprodukt eller ett förstadium till sand en fråga som en betraktare inte kan 
besvara annat än filosofiskt, och likaså existerar frön, skott, vuxna och vissnade växter 
tillsammans i ett ekosystem. Med ”slitage” menas i sammanhanget därför enbart en egenskap 
hos artificiella objekt, definierat som processen då ett artificiellt objekt förfaller från det 
tillstånd objektets skapare avsett som slutgiltigt till dess att objektet upphört att existera som 
separat entitet. Då arbetet rör virtuella miljöer innefattas även avsiktlig grafisk simulering av 
ovanstående. 

Av vikt i sammanhanget är även att människoskapade strukturer, t ex. byggnader eller 
monumentala konstverk, kan ha skapats med avsikten att förfalla på ett sätt som dess 
skapare bedömt att framtida generationer skulle ha kommit att betrakta som estetiskt 
tilltalande (Holtorf, 2000-2008), vilket medan det förmedlar att strukturen har en tidigare 
historia även försvårar möjligheten att uttolka exakt vad historien innehåller. Holtorf nämner 
t ex. möjligheten att forntida byggnadsverk som för en nutida betraktare förefaller mystiska 
kan ha skapats avsiktligt mystifierade utan annan avsikt än att väcka förundran. 
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Definitionen som ”existentiellt rimlig” kan framstå som i sammanhanget alltför öppen för 
tolkning. I konstruktionen av en fiktiv värld ingår trots allt som en grundförutsättning att 
denna rimligen kan existera inom sin egen interna logik som den presenteras för en 
deltagare, vare sig deltagaren är en läsare, tittare, lyssnare eller spelare. Svårigheter 
förknippade med definitionen framgår ytterligare i sammanhanget då resultaten av arbetet 
främst är avsedda att appliceras inom datorspel, då lek och spel ofrånkomligen är aktiviteter 
som utförs inom en egen tillsluten miljö vars regler och förutsättningar inte alltid har 
motsvarigheter i verkligheten, men som en deltagare accepterar som delar av den tillslutna 
miljön, naturliga inom dess interna logik (Caillois, 1958/1964, s.6). 

Begreppet fantastisk, snarare än övernaturlig, används i sammanhanget då syftet är att 
förmedla en bakgrundshistoria och testpersoner därför måste delta utan tidigare kunskap om 
den fiktiva värld den virtuella miljön föreställer. I sammanhanget har testpersonen därför 
ingen rimlig möjlighet att på förhand bilda sig en fullständig uppfattning om var gränserna 
för det naturliga är dragna i den fiktiva världen, och kan därför inte bryta igenom det filter 
det fantastiska utgör (Todorov, 1970/1973, s.31). Inom arbetet undersöks därför den 
fantastiska aspekten enbart på en grundläggande nivå, då främst begränsat till dess 
förmedling genom objekt i den virtuella miljön avsedda att framstå som naturliga, då det 
även för en utomstående observatör med stor tidigare teknologisk kunskap inte är på förhand 
uppenbart vad som genom artificiella medel är möjligt i den fiktiva världen. Då definitionen 
av vad som kan anses som naturligt är till viss del subjektiv och beroende av testpersonens 
tidigare erfarenheter och förställningar är en begränsning till grundläggande fenomen i 
sammanhanget nödvändig – som extremfall förmedlar t ex. en överdimensionerad 
himlakropp i en i övrigt realistisk miljö att den fiktiva värld som avbildats inte helt följer 
fysikens lagar, då förutsättningarna för ett sådant fenomen i en miljö som tillåter mänskligt 
liv inte existerar i universum (figur 1). 

Inom ovan angivna avgränsningar är problemet uppdelat i två huvuddelar: 

• Undersöka tillämpningen av sceneri i en virtuell miljö för att förmedla en uppfattning 
om tid och plats 

• Undersöka metoder att genom egenskaper hos objekt förmedla sekundär information 

Sekundär information avser i sammanhanget ett avgränsat område inom objektets 
konnotation (Chandler, 1995), då begränsat till den information objektet förmedlar om de 
omständigheter av vilka objektet är en artefakt, både kulturellt och tempospatialt. T ex. kan 
från människoskapade objekt härledas vilka verktyg och produktionsmetoder som använts 
för att skapa dessa, vilket i sin tur ger en uppfattning om den teknologiska och industriella 
kapaciteten hos det samhälle i vilket objektet har sitt ursprung. Monumentala skulpturer 
(figur 2), avskilda från en miljö där dess råmaterial finns nära tillgängligt, låter t ex. en yttre 
observatör med stor säkerhet anta att skaparna behärskat bildhuggarkonsten och varit 
tillräckligt kunniga i ingenjörskonst för att hantera och flytta stenblock långt från dess brott. 
Utformningen hos konstföremål förmedlar på samma sätt information om skaparnas 
världsuppfattning och fattningsförmåga, särskilt i avbildningar vilka även förmedlar 
information om entiteter vilka skaparna haft förmågan att föreställa sig, eller vilka varit för 
skaparna verkliga. Detta inkluderar avbildningar av skaparna själva – i verkligheten är detta 
av mindre vikt då människan är den enda kända organismen som bildat konstskapande 
civilisationer, och information som förmedlas om skaparna därför är i första hand kulturell 
snarare än fysiologisk, men av större vikt i utformningen av fiktiva världar där det kan vara 
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önskvärt att förminska eller dölja antropocentriska aspekter. Detta är även en av 
anledningarna bakom valet att använda ett för arbetet specifikt begrepp för att beskriva ett 
avgränsat område inom konnotation, då konnotation i semiotisk mening även kan inkludera 
symbolik och kulturella associationer, aspekter som i en fiktiv värld kan ha konstruerats 
speciellt för att avsiktligt avvika från en norm. 

Märk väl att medan sekundär information är absolut kan förmedlingen av denna inte mätas 
annat än kvalitativt, då en observatörs uppfattning av den information som förmedlas är 
ofrånkomligen beroende av observatörens tidigare kunskaper, och beroende på 
observatörens objektivitet färgas i olika grad av observatörens föreställningar om den 
omgivning objektet antar vara hemmahörande i. Märk även väl att sekundär information 
inte avser en motsats till ”primär information”, dvs. i sammanhanget vilken form objektet 
har och vilka material eller beståndsdelar det innefattar, utan enbart information vilken 
förmedlas som en förlängning av denna. Sammanfattningsvis kan sekundär information i 
sammanhanget beskrivas som information vilken förmedlas genom annan information.  

 

Figur 1 Stjärnan HIP 13044 med tillhörande planet, 2,300 ljusår från Jorden. (Illustration: European 
Southern Observatory, http://www.eso.org/public/images/eso1045a/, 2010) 



 

 11 

 

Figur 2 Memnons stoder, Egypten, som exempel på sekundär information. Märk i sammanhanget att 
medan stodernas sidor har inskriptioner räknades hieroglyfskriften tills relativt nyligen som ett utdött 
skriftspråk. (Fotografi: Mark Ryckaert, 2011). 

3.2 Hypotesformulering 
Utifrån ovanstående ställs två hypoteser: 

• En utomstående betraktare i en virtuell miljö skapar sig främst en uppfattning om 
tidsperiod utifrån objekt i den virtuella miljön vilka upplevs som människoskapade 
(detta inkluderar naturliga objekt vilka av betraktaren uppfattas som artificiella). 

• En utomstående betraktare i en virtuell miljö skapar sig främst en uppfattning om 
den virtuella miljöns verklighetsförankring genom observation av fenomen i den 
virtuella miljön vilka av betraktaren upplevs vara utformade att efterlikna eller 
förvränga verkliga naturfenomen. 

Märk att medan arbetet fokuserar på tillämpningar inom datorspel används ”betraktare” 
snarare än ”spelare” inom hypoteserna, då det kan diskuteras om någon av de artefakter som 
kommer att produceras under arbetets gång uppfyller kriterierna för att kallas ”spel” i 
akademisk mening (Caillois, 1958/1964, s.9-10). 
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3.3 Metodbeskrivning 
Undersökningen av problemen som presenterades i föregående stycke har skett med tre 
komponenter som grund: 

• En enklare prototyp av en virtuell miljö vilken kan navigeras i 
förstapersonsperspektiv. Miljön har  även kunnat modifieras. 

• Testspelningar av den virtuella miljön av inom rådande omständigheter 
slumpmässigt valda testpersoner, utförda i omgångar om tio med större 
modifikationer av den virtuella miljön mellan omgångarna. 

• Individuella enkäter, att besvaras av varje testdeltagare. 

Resultat av testspelningar och enkäter har analyserats och redovisats statistiskt. 

3.3.1 Prototyp 
Möjligheten till navigation är central för förståelsen av rummet (Roudavski & Penz, 2003). 
Medan den tids- och verklighetsuppfattning som förmedlas genom objekt exempelvis skulle 
kunna undersökas genom att låta ett antal testpersoner se bilder av objekten, är det i 
sammanhanget nödvändigt att undersökningen utförs i en för ändamålet skapad virtuell 
miljö där testpersonerna har möjlighet att navigera, detta då objekten endast får värde som 
sceneri i en virtuell miljö då de är en del av ett navigerbart rum. 

Den prototyp av en virtuell miljö som ligger till grund för undersökningen är avsedd att 
föreställa ett öppet landskap med landmärken. Miljön är inte avsedd att vara fotorealistisk 
utan något abstraherad, dels för att minska risken att testdeltagare misstolkar grafiska 
avvikelser från det fotorealistiska som onaturliga, men även för att förenkla framställningen 
av en stor mängd grafiskt material inom rimlig tid. Det senare då risken att producerat 
material av anledningar framkomna under pågående undersökning eller konstruktion 
bedöms som i sammanhanget opassande eller irrelevanta och därför skulle tvingas bytas ut 
eller helt kasseras, bedömdes som stor. Då inget sådant problem uppstod under arbetets 
gång kom den väl tilltagna marginalen istället att användas till testning och förfining av de 
framställda prototyperna. 

Prototypen har konstruerats med de verktyg för spel- och grafikframställning som finns 
tillgängliga för studenter på Högskolan i Skövde, främst Unity (spelmotor), Autodesk Maya 
och Adobe Photoshop. 

Som tidigare nämnt är prototypen avsedd att kunna modifieras. Medan enbart en 
grundprototyp framställts under arbetets gång har denna producerats och använts i tre olika 
versioner, motsvarande tre testomgångar. Skillnaderna versionerna emellan är avsedda att 
undersöka testpersonerna uppfattning av den fiktiva värld som avbildats i prototypen, utifrån 
tidigare uppställda hypoteser: 

• Prototypens första version är avsedd att efterlikna ett landskap utan artificiella objekt, 
men med onaturliga avvikelser (figur 3a). 

• Prototypens andra version är avsedd att efterlikna ett naturligt landskap, men med 
artificiella objekt i olika stadier av förfall (figur 3b). 

• Prototypens tredje version är avsedd att innehålla samma artificiella objekt som den 
tidigare, men även avvikelser i det naturliga landskapet (figur 3c). 
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Medan det är ofrånkomligt att skaparen av en fiktiv värld i något avseende influerats av 
tidigare skapelser är de artificiella objekt som förekommer i den virtuella miljön inte avsedda 
att uppenbart likna artefakter av någon specifik existerande kultur. En avgränsning har 
därför gjorts till grundläggande artificiella former och enklare avbildningar. 

 

Figur 3 Produktionsskiss med exempel på landskap tänkta att förekomma i prototypen. Exemplets 
färgsättning är preliminär och kom att förändras under arbetets gång. (egen illustration, 2012-02-16). 
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3.3.2 Testspelning 
Testspelning skett enskilt men under observation. Av praktiska skäl, t ex. anpassning av 
prototypen till specifika plattformar, har testspelningen förlagts till skolmiljö, på samma 
plattformar som prototypen konstruerats. Testspelningar har främst skett under 
eftermiddagar eller kvällstid för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra kollision med 
undervisning eller andra aktiviteter. Risken att detta skulle komma att förminska antalet 
möjliga testpersoner bedömdes innan arbetets inledande som märkbar, men inte stor nog att 
göra arbetet ogenomförbart. 

Då testpersonen ofrånkomligen är en yttre, tillfällig observatör och arbetets virtuella miljö 
inte är avsedd att direkt reproducera en existerande plats eller en existerande historisk 
tidsperiod måste testpersonens tidsuppfattning anses subjektiv och öppen för kvalitativ 
bedömning. I idealfallet skulle testpersoner även ha rekryteras för att representera ett jämnt 
urval i fråga om tidigare historisk kunskap och/eller egna eller populärkulturellt färgade 
uppfattningar om densamma, men då en sådan rekrytering med tillhörande förberedande 
kontroll visat sig både otymplig och osäker inom arbetets ramar har inte sådan bedrivits. Att 
samtliga testpersoner under den tid arbetet utfördes är eller har varit studenter eller 
anställda vid högskolan i Skövde bör nämnas, även om inget av arbetets resultat kan tolkas 
som ett uppenbart resultat av detta.Testspelningarna var inledningsvis tänkta att utföras med 
30 minuters tidsbegränsning per testperson, med möjlighet att avbryta testet vid av 
testpersonen vald tidpunkt (om så sker kommer detta att noteras). Medan den övre 
tidsbegränsningen behölls gjordes innan arbetets genomförande bedömningen att även en 
lägre tidsgräns var nödvändig för att garantera en betydelsefull mängd data från varje 
testperson. Den lägre tidsbegränsningen sattes till 15 minuter. 

Inför testspelning har testpersonerna, utöver generell information om arbetets syfte, 
informerats om följande: 

• Navigation i prototypens virtuella miljö sker med mus och tangentbord som 
inmatningsenheter, enligt det kontrollschema som för närvarande är närmast 
standardiserat i förstaspersonsspel för persondatorer. 

• Den virtuella miljön är inte avsedd att vara fotorealistisk. 
• Den spelarstyrda entiteten kan inte ”dö” – testpersonen har alltså ingen anledning att 

visa försiktighet i sitt utforskande. 

Testpersonerna har under testspelningens gång erbjudits möjlighet att ställa frågor och om 
nödvändigt be om förtydliganden eller förklaringar av i sammanhanget använda termer. 

Som tidigare nämnt är den akademiska definitionen av ett spel något snäv (Caillois, 
1958/1964, s.9-10), men då definitionen inte kan antas vara känd av samtliga testdeltagare 
och inget faktiskt spelmekaniskt moment testats i undersökningen är skillnaden mellan ett 
datorspel och en virtuell miljö för testdeltagaren oväsentlig. För testdeltagarna har 
prototypen därför beskrivits som ett ”datorspel” av rent praktiska skäl, då att återkoppla till 
vardagsspråklig terminologi och för att garantera att testdeltagare och testadministratör 
använder samma vokabulär. 

Om en testspelning skulle ha tvingats avbrytas pga. tekniska fel, utomstående störningar eller 
felfunktion i prototypen har en individuell bedömning gjorts beroende på hur långt 
testspelningen förflutit innan avbrottet inträffade – nära den övre tidsgränsen har testet 
räknats som avslutat; under halva tidsgränsen har testpersonen fått möjlighet att göra om 
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testet. Endast ett haveri har inträffat under arbetets gång, då på grund av felfunktion där ett 
hinder i den virtuella miljöns terräng inte fungerat som avsett. 

3.3.3 Enkät 
Enkäten är uppdelad i två delar med olika syften, varav båda varit avsedda att besvaras vid 
samma tillfälle, efter utförd testspelning. 

• Enkätens första del har ett antal frågor eller påståenden om hur testspelaren har 
uppfattat den fiktiva världen, var och en med tre svarsalternativ. Testpersonerna 
besvarar frågorna genom att gradera dem på en skala från noll till tio, där noll 
motsvarar det första alternativet, tio det tredje och fem det mellersta – detta då en 
testperson kan uppfatta att flera närliggande svar stämmer i olika hög grad. Frågorna 
rör exempelvis om testpersonen uppfattat världen som främst forntida, nutida eller 
framtida (”futuristisk” kan eventuellt uppfattas som en alltför specifik term). 
Frågorna är avsedda att formuleras med vardagliga uttryck och, där det kan anses 
förefalla risk för missuppfattningar, förklarande text. Till exempel: 

Om spelvärlden hade en bakgrundshistoria skulle den vara: 

Historisk Legendarisk  Mytologisk 

 

 

• Enkätens andra del består av en lista med de olika objekt som finns i prototypens 
virtuella miljö, och avsedd att besvaras genom att testpersonen anger vilka objekt på 
listan hon eller han upplevt sig ha uppfattat. Den här delen av enkäten är främst 
avsedd som kontrolluppgift, då det utifrån testpersonens svar i enkätens första del 
inte är möjligt att avgöra om testpersonen uppfattat objekten i den virtuella världen 
som vad de varit avsedda att uppfattas som – en verklig risk i fantastiska världar. För 
detta ändamål innehåller listan även ett antal kontrollobjekt som i själva verket inte 
finns i någon version av prototypen. Avvikelser, t ex. att testpersonen uppger sig ha 
lagt ovanligt mycket uppmärksamhet på ett fåtal objekt, eller uppger sig ha uppfattat 
ovanligt många objekt som inte existerar, redovisas och utvärderas i relation till 
enkätens första del. 

Den enkät som använts inom arbetet visas i sin helhet som appendix A. 

Bakgrundsberättelsen är Bakgrundsberättelsen  Bakgrundsberättelsen 
avsedd att sakligt återberätta återberättar ett faktiskt  återberättar ett i första hand 
ett faktiskt händelseförlopp, händelseförlopp, men med fiktivt händelseförlopp med 

grundat på verkliga händelser. övernaturliga inslag.  märkbart övernaturliga inslag. 
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4 Genomförande: Prototypkonstruktion 
Kapitlet beskriver konstruktionen av de prototyper vilka beskrivits i tidigare kapitel. Om 
läsaren saknar tillgång till arbetets artefakter visas en enklare karta över den virtuella världen 
(prototyp 3) i appendix B. 

4.1 Verktyg och utvecklingsmiljöer 
Det bör för läsaren förtydligas att ”verktyg” i sammanhanget avser hela datorprogram 
snarare än enstaka funktioner inom datorprogrammen. 

Spelmotorn Unity (Unity Technologies) med tillhörande utvecklingsmiljö har använts för att 
sammanfoga prototyperna i sin slutgiltiga utformning, samt för testning under 
utformningens gång. Unity valdes främst av praktiska skäl, då den bland öppet tillgängliga 
utvecklingsmiljöer har en stor mängd befintlig dokumentation och därför bedömdes som 
enklast att använda inom arbetets begränsade tidsramar. Unity innehåller även en stor 
mängd färdig programkod för användaren synlig och redigerbar, däribland funktioner för att 
snabbt skapa enklare utomhusmiljöer (figur 4) – det senare något som inom arbetets ramar 
varit av stor vikt. Terrängverktygen i Unity tillåter dock inte naturliga underjordiska miljöer 
annat än genom otympliga lösningar, men då inga sådana vid något tillfälle varit tänkta att 
förekomma kan detta bedömas som ett problem av mindre vikt inom arbetets ramar. 

 

Figur 4 Utvecklingsmiljön Unity (2012-04-02). 

För att skapa den grafik som ingår i prototyperna har bildbehandlingsprogrammet Adobe 
Photoshop (Adobe Systems) och 3D-grafikbehandlaren Autodesk Maya (Autodesk, Inc.) 
använts. Programmen valdes då de, utöver bred funktionalitet, genom sin stora spridning och 
status som branschstandard har en hög grad av kompatibilitet med existerande 
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utvecklingsmiljöer, Unity inkluderad.  Programmen har även valts av praktiska skäl då dessa 
funnits tillgängliga i högskolemiljö och utbildning bedrivits för dessa. 

4.2 Grundförutsättningar och avgränsningar i den virtuella miljön 
Som tidigare nämnt av Roudavski och Penz (2003) är möjligheten till navigation vital för en 
deltagares möjlighet att tolka och förstå en virtuell miljö. Medan Roudavski och Penz väljer 
att undersöka sagda förståelse i ett mer omfattande socialt sammanhang, bland annat genom 
att i spelsammanhang innefatta moment vilka kan bedömas som mestadels kosmetiskt 
beroende av omgivningen (exempelvis quick time events, reaktionsminispel), kvarstår deras 
argument och slutsatser om den virtuella miljöns spatiala avgränsningar. Deras exempel från 
Shenmue II (Sega AM2, 2001) beskriver även grundläggande tankar inom level design som 
disciplin, då bland annat skapandet av en kontrollerad miljö där spelaren – valfrihet eller 
illusioner om denna till trots – kan ledas till de element i miljön som skaparen avsett vara av 
intresse. Den senare aspekten är av stor vikt inom den moderna spelindustrin, då 
teknologiskt avancerat spelinnehåll är tids- och resurskrävande att producera, och 
spelinnehåll vilket inte uppfattas av spelaren därför i förlängningen innebär en förlorad 
ekonomisk investering. 

Då de prototyper som framställts under arbetets gång är avsedda att undvika att leda 
testpersonerna och inte heller är avsedda att publiceras kommersiellt har dock enbart högst 
generella principer inom level design tillämpats, närmare de tankar om mise-en-scène inom 
spelutveckling föreslagna av Logas och Muller (2005). Den virtuella miljön är avsedd att i så 
stor utsträckning som möjligt efterlikna ett landskap som inte medvetet utformats, 
undantaget de delar som är avsedda att bära spår av artificiell påverkan. Då en giltig 
utvärdering av de uppställda hypoteserna kräver att testpersonerna på egen hand utforskar 
och bedömer vilka delar av den virtuella världen som anses vara av intresse, har det i 
sammanhanget bedömts som önskvärt att enbart med försiktighet leda testpersonerna till 
intresseområden, det vill säga områden i den virtuella miljön vilka under skapandet avsetts 
ha för undersökningen särskild betydelse. Den princip som under konstruktionen av den 
virtuella miljön har brukats är därför att testpersonen, då denna befinner sig vid eller i ett 
intresseområde, precis ska kunna urskilja ett eller högst två närliggande intresseområden på 
avstånd. De objekt i den virtuella miljön som skapats specifikt för olika versioner av arbetets 
prototyper är av samma anledning placerade med avsikten att dra till sig testpersonernas 
uppmärksamhet, men samtidigt i så stor utsträckning som möjligt smälta in i landskapet – 
med andra ord uttryckt har miljöns utformning syftat att den scen som visas i den virtuella 
kamerans frustum vid ett godtyckligt tillfälle alltid ska innehålla ett område vid horisonten 
vilket märkbart avviker från omgivningen, då förutsatt att testpersonen befinner sig i en 
utomhusmiljö. Storleken hos den virtuella miljön är av ovan nämnda skäl vald för att på i 
sammanhanget rimligt avstånd kunna innehålla samtliga objekt som krävs för att undersöka 
för arbetet uppställda hypoteser samt ett antal kontrollobjekt, liknande grundprincipen för 
datorspel att spelmiljön måste utformas för att innehålla allt som krävs för att spelaren ska 
kunna utföra det som spelet kräver av honom eller henne (Wilhelmsson, 2007). 

Utvecklingsmiljön Unity innehåller en uppsättning naturtexturer samt modeller av gräs och 
annan vegetation, vilka är fria att brukas och modifieras på villkoret att modifierade objekt 
inte sprids i en form som med allmänt tillgängliga metoder kan extraheras och återanvändas. 
Ett antal av dessa standardtexturer och standardmodeller har använts och modifierats under 
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arbetets gång, inom rådande villkor. Övriga texturer och modeller är egentillverkade om inte 
annat anges. 

4.2.1 Den spelarstyrda entitetens förmågor 
Som tidigare nämnt kontrolleras den spelarstyrda entiteten i förstapersonsperspektiv, dels 
för att undvika att testpersonens uppfattning av den virtuella miljön medvetet eller 
omedvetet färgas av den spelarstyrda entitetens utseende, men även för att betona 
testpersonens ställning som en besökare i den virtuella världen. Som även nämnt är 
kontrollschemat detsamma som för närvarande är vanligt förekommande i 
förstaspersonsspel, där den spelarstyrda entitetens riktning i X-/Y-led styrs med musen och 
dess rörelser med tangenterna W, A, S, D. Medan valet av ett befintligt kontrollsystem 
medför risken att testpersoner med tidigare erfarenhet av förstapersonsspel påverkas med 
okända störningar av undersökningen som följd, kan risken bedömas som acceptabel jämfört 
med risken att samtliga testpersoner påverkas negativt av ett obeprövat kontrollsystem med 
tillhörande inlärningskurva. 

Den spelarstyrda entitetens förmågor och navigationsmöjligheter är enbart de 
grundläggande; möjlighet finns till förflyttning i valfri riktning, samt möjligheten att hoppa. I 
den virtuella miljön finns inga utrymmen som kräver att den spelarstyrda entiteten kan 
krypa, inte heller hinder som kräver förmågan att klättra. Medan förmågorna är baserade på 
människokroppens förflyttningsförmåga är dessa även idealiserade; exempelvis kan den 
spelarstyrda entiteten förflytta sig snabbare än även en atletisk människa kan springa och 
även hoppa högre och längre. Förmågornas utformning har valts av praktiska skäl, då 
möjligheten att förflytta sig långt på kort tid tillåter testpersonen att utforska en stor del av 
den virtuella miljön samtidigt som intrycket av långa avstånd behålls genom skala. 
Möjligheten att hoppa högt och långt fungerar även som säkerhetsfunktion då denna minskar 
risken att den spelarstyrda entiteten fastnar i oavsiktligt 0överkomliga hinder i terrängen, då 
det i annat än mycket skarpt avgränsade virtuella miljöer är omöjligt att inom rimlig tid i 
förväg testa samtliga handlingar en testperson kan tänkas utföra. 

Som tidigare nämnt kan den spelarstyrda entiteten inte ”dö”, ett i datorspel annars vanligt 
förekommande riskelement. Medan införandet av ett riskelement förmodligen skulle påverka 
och förändra testpersonens sätt att utforska den virtuella miljön är syftet i sammanhanget 
endast att undersöka testpersonernas uppfattning av verklighetsförankring och relativ 
tidsålder utifrån den virtuella miljöns sceneri. Ett riskelement som påverkar testpersonens 
möjlighet att relativt fritt utforska är därför inte i sammanhanget önskvärt. 

4.2.2 Den fysiska avgränsningen av den virtuella miljön 
Ett återkommande problem inom både level design och datorspelsutveckling i helhet är det 
faktum att datorer, teknologisk utveckling till trots, fortsatt har begränsad prestanda och 
omöjligt kan simulera miljöer i verklighetstrogen storlek. Problemet förminskas då det inom 
spelutveckling ofta är önskvärt att avgränsa det område spelarna har möjlighet att röra sig 
inom, beroende på speltypen och den takt som avsetts för spelflödet, men problemet att ge 
spelområdets avgränsning ett i sammanhanget passande utseende kvarstår. Mer abstrakta 
spel, t ex. schack eller tennis i antingen sina fysiska eller datoriserade versioner, löser 
problemet genom att avgränsa spelområdet med lika abstrakta gränsdragningar. I virtuella 
miljöer avsedda att i någon grad efterlikna verkligheten förminskas möjligheten att trovärdigt 
använda abstrakta gränsdragningar, och en rad alternativa lösningar med av sammanhanget 
beroende grader av lämplighet har utvecklats i dess ställe. Tidigare nämnda Giants och 
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Sacrifice använder exempelvis vatten och raviner som avgränsningar för spelarens möjlighet 
att röra sig genom den virtuella miljön – båda är inom spelen dödliga hinder, vilka syftar att 
behålla illusionen att den virtuella miljön är mycket större än den som faktiskt simuleras då 
spelaren inte har möjlighet att nå den virtuella miljöns utkanter utan att den spelarstyrda 
entiteten ”dör” i försöket. Då det som tidigare nämnt i sammanhanget inte är önskvärt att 
den spelarstyrda entiteten ska kunna ”dö” fungerar dessa lösningar inte inom arbetets ramar. 
I prototyperna används därför istället fysiska avgränsningar genom att den virtuella miljön är 
helt inringad av berg, vilka fungerar som oöverkomliga hinder – en lösning som med 
varierande framgång använts för att på ett relativt naturtroget sätt avgränsa stora virtuella 
utomhusmiljöer, exempelvis i spel som EverQuest (Sony Online Entertainment, 1999). 

Alternativ som att använda en upprepande miljö, dvs. en modell där nya instanser av samma 
landskap genereras och tar vid när spelaren närmar sig utkanten av landskapet han eller hon 
befinner sig i, kan bedömas som mer estetiskt tilltalande men i sammanhanget 
otillfredsställande. Om spelaren kan återkomma till samma plats enbart genom att färdas i 
en riktning skulle miljön otvivelaktigt bedömas som fantastisk och inkompatibel med 
gällande naturlagar – eller i sammanhanget än värre, förlora illusionen av verklighet och 
enbart tolkas som ett konstruerat system – vilket gör miljön olämplig för testningen av 
tidigare uppställda hypoteser. Detsamma gäller för liknande uppenbart artificiella metoder 
för avgränsning av den virtuella miljön och styrning av spelaren, exempelvis för spelaren 
osynliga hinder. Att inringa hela det virtuella landskapet i berg valdes därför som en lösning 
vilken fyllde uppgiftens behov, i frånvaron av en optimal lösning. 

Det bör i förbigående nämnas att en upprepande miljö i andra sammanhang kan vara den 
lösning vilken framstår som mest naturtrogen. I datorspelssammanhang exempelvis i 
storskaliga spel där det är önskvärt att simulera en sfärisk spelvärld – då jorden är rund är 
det fullt naturligt att återkomma till utgångspunkten enbart genom att färdas i en riktning. 
En sådan resa kan dock inte bedömas som realistisk inom den begränsade tidsrymd varje 
testperson deltar i arbetet. 

4.2.3 Skillnader i det gemensamma landskapet mellan arbetets prototyper 
Ett i övrigt naturligt landskap vilket innehåller någon form av artificiell struktur, exempelvis 
byggnader, kommer oundvikligen att påverkas i sin utveckling av denna. Byggnader fungerar 
exempelvis som vindfällor vilka fångar drivande löst material som sand och jord, och som 
vindskydd vilka förändrar det sätt på vilket mer beständiga material eroderar, vilket 
förändrar det omgivande landskapets topologi. Det landskap som förekommer i samtliga 
prototyper skiljer sig därför något mellan prototyperna – exempelvis förekommer bland 
byggnader fler kullar där växtmaterial ansamlats, eller dyner där förfall fått byggnader att 
sprängas in i landskapet. Medan avsikten varit att hålla landskapet så oförändrat som möjligt 
mellan prototyperna, då i syfte att göra ansamlad data direkt jämförbar från prototyp till 
prototyp, har denna av ovan nämnda anledningar inte alltid bedömts som förenlig med 
skapandet av en trovärdig virtuell miljö. Då varje testperson endast är avsedd att utsättas för 
en prototyp vid ett tillfälle och under en begränsad tidsrymd, och därför inte kommer att vara 
medveten om skillnaderna mellan prototyperna, kan dock detta anses vara ett problem av 
mindre vikt. 

4.2.4 Ljussättningens och färgsättningens problem 
Då den större delen av prototypernas virtuella miljöer utgörs av obruten mark har arbetets 
principer för ljus- och färgsättning baserats på ljus och färg framställda som naturligt 
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förekommande, utan direkt koppling till kulturellt och historiskt varierande färgsymbolik. 
Exempelvis har planeten Neptunus blå färg ingen direkt koppling till kyla, vishet eller dålig 
aptit (Zammitto, 2005), utan kommer uteslutande av hög atmosfärisk metanhalt – på samma 
sätt är prototypernas ljus- och färgsättning avsedd att framstå enbart som resultat av 
atmosfäriska eller geologiska förhållanden. Detta till trots är det dock ofrånkomligt att 
testpersonens kulturella och sociala uppfattning av en virtuell värld bygger på och påverkas 
av extern information (Roudavski & Penz, 2003) – att den virtuella miljön avsiktligt avstår 
från färgsymbolik gör inte att testpersonens tidigare uppfattning om denna försvinner, utan 
blir enbart ett störningsmoment. En ljus- och färgsättning som kan förknippas med den 
sekundära information den virtuella miljöns sceneri avser förmedla är därför nödvändig.  

Valet av en främst röd, skymningsliknande utomhusljussättning som övergripande tema för 
samtliga prototyper är resultatet av en kompromiss – medan en liknande ljus- och 
färgsättning är möjlig i verkligheten och på jorden (figur 5) är den endast sällsynt 
förekommande i de miljöer flertalet av testpersonerna kan antas vara uppvuxna i och bekanta 
med. De miljöer runt jordens ekvator där färgsättningen oftare förekommer naturligt är 
dessutom i regel stäppmarker eller öken, liknande de förekommande i arbetets prototyper – 
miljöer som inte omedelbart förknippas med kärlek, passion eller god hälsa (Zammitto, 
2005). 

Att rött även traditionellt förknippas med det majestätiska, vilket sammanfaller med den 
storslagenhet intimt förknippad med ruinvärde (Holtorf, 2000-2008) och den sekundära 
information vilken prototyp 2 och 3 avser förmedla, har dock inte varit ett avsiktligt 
utformningsval utan bör betraktas som ett tursamt sammanträffande. 
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Figur 5 Öken i Namibia. Exempel på en ljus- och färgsättning liknande den förekommande i arbetets 
prototyper. (Fotografi: Scott A. Christy, 2007). 

I inomhusmiljöer (prototyp 2 och 3) förekommer en något mer varierad färgsättning. Detta 
då kunskap om bruket av färgämnen för estetiska eller på annat sätt kulturella ändamål 
existerat sedan förhistorisk tid och bör anses vara en grundläggande del av människans 
skaparförmåga. Att även mer avancerade historiska metoder och bruk, exempelvis 
framställning av Tyrisk purpur och karmosinrött, i varierande grad gått förlorade eller 
mystifierats för att senare återupptäckas i andra sammanhang gör även bedömningen av vad 
som kan betraktas som naturlig färgsättning i en artificiell inomhusmiljö problematisk. 

4.3 Förteckning och diskussion av fantastiskt innehåll (prototyp 1 
och prototyp 3) 

De objekt som enbart förekommer i prototyp 1 och 3 är främst delar av landskapet 
(luftrummet innefattat) samt kvarlevor av olika organismer. Objekten syftar förmedla att den 
virtuella miljöns fiktiva värld är utpräglat mytologisk, innehållande objekt vilka antingen inte 
är uppenbart identifierbara som hemmahörande i verkligheten, eller vilka enbart med i 
sammanhanget stor tveksamhet kan ha uppstått under på jorden rådande förutsättningar, t 
ex. kolossala geologiska formationer och onaturliga astronomiska förhållanden. De kvarlevor 
som förekommer i miljön är utformade med avsikt att likna verkliga utdöda djur vilka inte 
bedöms som allmänt kända bland testpersonerna, detta då fabeldjur eller liknande 
konstruerade organismer alltför lätt riskerar att kännas igen som onaturliga och därigenom 
leda till missvisande testresultat. I övrigt tjänar bruket av utdöda djur som kontrolluppgift i 
fråga om tidsuppfattning. 

4.3.1 Astronomiska förhållanden 
Prototyp 1 och 3 innehåller uppenbart synliga planeter (figur 6), samtliga på ett avstånd som i 
verkligheten är fysiskt omöjligt i någon miljö där det skulle vara möjligt för en människa att 
överleva (figur 1, s.9). En stor del av stjärnhimlen upptas även av en nebulosa, något som i 
samma skala historiskt sett aldrig varit synligt för blotta ögat i jordens närhet. 
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Figur 6 Synliga planeter i den virtuella miljön (prototyp 3). Notera även skillnaderna i den slutgiltiga 
färgsättningen gentemot den som inledningsvis avsågs i figur 3. 

I övrigt är planeterna mekaniskt fixerade och kan i prototyp 1 och 3 användas som riktmedel. 
Testpersoner har dock inte informerats om detta innan testspelning, utan har enbart gjorts 
tillgänglig i de fall testpersonen specifikt frågat om miljön innehållit inbyggda 
orienteringshjälpmedel. 

4.3.2 Geologiska formationer 
Medan samtliga prototyper innehåller bergslandskap innehåller prototyp 1 och 3 geologiska 
formationer vilka enbart med stor osannolikhet skulle ha kunnat uppstå på jorden, 
exempelvis ett överflöd av naturliga valvbågar – något som under naturliga förhållanden 
enbart uppstår sparsamt och i princip aldrig med samma grad av släthet som visas i den 
virtuella miljön (figur 7). Det bör dock i sammanhanget nämnas att formationer med 
liknande form i likvärdig eller större skala existerar naturligt på jorden (figur 8), om än 
fåtaligt. Medan formationerna förflyttar den virtuella miljöns fiktiva värld närmare det 
fantastiska kan de därför inte i sammanhanget otvivelaktigt fungera som bevis för närvaron 
av en övernaturlig faktor. 

Formationerna är i den virtuella miljön solida och navigerbara. Medan prototyperna inte 
innehåller någon mekanik särskilt avsedd att låta den spelarstyrda entiteten klättra finns 
likvärdiga navigationsmöjligheter då den spelarstyrda entiteten kan gå uppför ytor med brant 
lutning, exempelvis bågarna i figur 7. 

 

Figur 7 Geologiska formationer i den virtuella miljön (prototyp 1). 
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Figur 8 Forzhaga Arch, Libyen, som exempel på en kolossal geologisk formation vilken – medan den är 
ovanlig – är fullt möjlig och existerar på jorden. Notera skalan. (Fotografi: Luca Galuzzi, 2007). 

Det bör för läsarens förståelse av sammanhanget nämnas att inspiration till landskapets 
utseende i prototyp 1 och 3 hämtats från äldre källor utöver tidigare nämnda naturfenomen. 
Däribland tidigare nämnda datorspel som Giants: Citizen Kabuto och Sacrifice samt verk av 
konstnärer som Roger Dean, Bruce Pennington, Zdeněk Burian, Richard Corben och Jean 
Giraud. Stilar vilka genom verk som Girauds Arzach (1975) och Penningtons Eschatus (1977) 
i sammanhanget kan bedömas som typexempel på fantastisk konst enligt arbetets definition 
av det fantastiska (Todorov, 1970/1973) och vilka tidigare varit utbredda i 
datorspelssammanhang, exempelvis genom Deans illustrationer till spel som Shadow of the 
Beast (Reflections Interactive, 1989). I datorspelssammanhang kan dessa stilar dock 
bedömas som mindre spridda inom den tidsram då flertalet testpersoners åldersgrupp kan 
antas ha uppnått datorvana. 

4.3.3 Skelett, kvarlevor, fossil 
Då testpersonen inom arbetets ramar avses interagera med den virtuella miljöns sceneri, 
snarare än med andra i den virtuella miljön förekommande agenter, existerar i den virtuella 
världen inga synliga levande varelser. Då döda djur är en del av landskapsbilden, exempelvis 
genom mer bestående delar som skelett och inom en större tidsram mumifierade eller 
fossiliserade delar, kvarstår den fiktiva världens fauna ändå i sammanhanget som ett verktyg 
för att förmedla information, då i form av den virtuella världens sceneri. Existensen av fiktiva 
djur, oavsett om en tänkt betraktare uppfattar dessa som uttalat fiktiva eller inte, förmedlar 
effektivt att den fiktiva värld som betraktas i någon grad inte överensstämmer med 
betraktarens egen. 

Utformningen av fiktiva djur, i ett sammanhang där trovärdighet är av stor vikt, är alltid 
problematisk. En princip för utformningen av fiktiva djur, tillskriven Leonardo da Vinci (Suh, 
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2005/2006, s.128), råder skaparen att sammanfoga kroppsdelar från existerande djur 
snarare än att på egen hand försöka konstruera kroppsdelar. Detta då den evolutionära 
nedärvningen av egenskaper, medan den producerar komplexa resultat, följer relativt enkla 
regler och avsiktliga eller oavsiktliga brott mot dessa omedelbart får det fiktiva djuret att 
framstå som onaturligt och konstruerat. Då Leonardo själv levde och dog långt innan 
evolutionsteorin och den moderna genetiken formulerar han sin motivation till principen 
annorlunda, men resonemanget kvarstår – för att ett fiktivt djur ska framstå som trovärdigt 
måste det i så hög grad som möjligt följa samma grundregler som verkliga. Då Leonardo även 
levde och dog i en tid då naturvetenskapen betraktade djurarter som oföränderliga och 
bestående, över 200 år innan Cuviers tankar om arters utdöende, nämner han dock inte 
heller möjligheten att använda anatomin hos utdöda djurarter, vilket bevarar det fiktiva 
djurets trovärdighet men för detta längre ifrån det sammanhang en tänkt betraktare kan 
antas uppleva som vardagligt. Med detta resonemang som utgångspunkt har de kvarlevor 
som förekommer i prototypernas virtuella miljöer (prototyp 1 och 3) drag ifrån utdöda 
däggdjurs- och leddjursarter. Valet att använda däggdjur gjordes då kräldjur, i 
sammanhanget med dinosaurier som typexempel, bedömdes som populärkulturellt alltför 
rotade i en specifik tidsålder – med undantag som mammutar och sabeltandade kattdjur 
bedömdes däggdjurens tidsålder som populärkulturellt mindre utforskad. 

Kvarlevornas utseende valdes ut med enbart grundläggande biologisk variation i åtanke. 
Representerade finns rovdäggdjur, utseendemässigt baserade på andrewsarchus 
mongolensis (figur 9a), trilobitliknande leddjur (figur 9b) samt elefantdjur, utseendemässigt 
baserade på platybelodon, gomphotherium och liknande arter. Kvarlevornas storlek är 
överdriven jämfört med deras verkliga förebilder, delvis för att öka deras synlighet i 
landskapet, men även för att föra dem närmare vad som kan uppfattas som den övre gränsen 
för rimlig möjlig storlek hos landlevande däggdjur. 

Då testpersonernas bakgrundskunskaper och personliga intresseområden aldrig kan vara 
helt kända på förhand fungerar användandet av kvarlevor liknande utdöda djurarter även 
som kontrolluppgift inom arbetets ramar, då särskilt i bedömningen av resultat mellan 
prototyp 1 och prototyp 3. Om ett ovanligt högt antal testdeltagare i testningen av prototyp 3 
uppger kvarlevor i det naturliga landskapet som motivation till sin uppfattning om den 
virtuella miljöns relativa tidsålder och samtidigt uppger sig uppfatta den virtuella miljön som 
forntida/historisk, kan det i sammanhanget finnas risk att uppfattningen kommit av tidigare 
extern information (Roudavski & Penz, 2003) snarare än den information som avsetts 
förmedlas genom den virtuella miljön. I händelse av ett sådant resultat bör 
undersökningsresultatens validitet ifrågasättas och dess påverkan av hypotesernas testning 
diskuteras ytterligare. 

Medan det i sammanhanget finns risk att närvaron av kvarlevor och fossil i frånvaron av 
synliga levande djur kan misstolkas som att samtliga djur i den virtuella miljöns fiktiva värld 
är utdöda kan risken bedömas som av mindre vikt då ingen av arbetets hypoteser omedelbart 
berörs av detta. 
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Figur 9 Kvarlevor i den virtuella miljön (prototyp 1). 
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4.4 Förteckning och diskussion av artificiellt innehåll (prototyp 2 
och prototyp 3) 

De objekt vilka enbart förekommer i prototyp 2 och 3 är i första hand arkitektur i form av 
ruiner, statyer i olika grad av förfall, samt diverse artefakter av mänsklig aktivitet. Objekten 
syftar förmedla att den virtuella miljöns fiktiva värld – medan den kan uppfattas som för 
nutidsmänniskan primitiv – befinner sig i slutskedet av en tänkt epok. Medan någon form av 
mänsklig civilisation existerar i den fiktiva världen utspelar sig i denna ett scenario där 
civilisationen antingen befinner sig i en svacka mellan högt stående kulturer, eller där dessa 
är utdöda. 

Begreppen ”civilisation” och ”högt stående kultur” används i sammanhanget i vardaglig 
mening, då i det förenklade scenariot där en kulturs livscykel kan delas upp i distinkta 
perioder av uppgång, blomstring och förfall. Liknande scenarion är vanliga i de fiktiva 
världar som förekommer i datorspelssammanhang, exempelvis de i övrigt olika tidigare 
nämnda Sacrifice och Mass Effect – då scenariots validitet i historiska eller sociologiska 
sammanhang kan ifrågasättas, anknyter det i sammanhanget till tänkta testpersoners 
tidigare uppfattningar om ämnet. 

4.4.1 Ruiner 
Prototyp 2 och 3 innehåller ett antal större ruiner, någorlunda jämnt fördelade i den virtuella 
miljön enligt riktlinjerna i kapitel 4.2. 

Medan arkitektur har liknats vid ”ord i sten” (Holtorf, 2000-2008) och ruiner därigenom 
erbjuder en tydlig möjlighet att förmedla information om dess ursprung och skapare, har 
avsikten då prototyperna utvecklades varit att dess ruiner ska förefalla så anonyma som 
möjligt. Medan det har varit ofrånkomligt att prototypens ruiner inspirerats av existerande 
verk, exempelvis stenålderstemplet Göbekli Tepe, ruinerna av Persepolis och forntida 
Egyptiska ruiner (då som de avbildats innan moderna restaureringar), har avsikten varit att 
inga i den virtuella miljön förekommande ruiner ska kunna identifieras eller tolkas som 
tillhörande någon specifik kultur som existerat historiskt. Detta då prototypernas artificiella 
innehåll främst är avsett att testa hypotesen angående förmedlingen av intern relativ 
tidsålder snarare än förmedlingen av information om en specifik kultur, verklig eller fiktiv. 

Av ovan nämnda anledningar har slitage och förfall betonats i den virtuella miljöns 
arkitektur. De flesta byggnader har antingen synligt förfallna tak, presenteras som 
överlevande delar av i övrigt försvunna komplex, eller är helt eller delvis insprängda i 
landskapet (figur 10). Att byggnader utöver statyer och andra avbildningar saknar 
inskriptioner eller andra dekorationer har dock fler anledningar – dels att det i 
sammanhanget varit önskvärt att göra byggnader anonyma utöver sin övergripande form, 
dels praktiska anledningar då produktionen av för ändamålet passande grafik av 
tillfredsställande kvalitet inte bedömts som resurs- eller tidsmässigt möjlig inom arbetets 
ramar. 

Medan prototyp 2 och 3 ursprungligen var avsedda att innehålla underjordiska 
inomhusmiljöer förekommer dessa inte i de slutgiltiga produkterna. Dels av praktiska 
anledningar då utvecklingsmiljön Unity enbart med svårighet tillåter underjordiska miljöer, 
men även då sådana miljöer under arbetets gång bedömdes som olämpliga för den valda 
undersökningsmetoden. Då varje testperson enbart deltar under begränsad tid är det inte 
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önskvärt att införa miljöer där testpersonen riskerar att gå vilse och därigenom tillbringa lång 
tid på samma plats. 

 

Figur 10 Exempel på arkitektur i den virtuella miljön (prototyp 3). 
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4.4.2 Statyer och andra avbildningar 
Medan samtliga statyer visar tecken på slitage, varierande från uppenbart förfall till ojämna 
ytor och frånvaron av anletsdrag, har samtliga ett tydligt antropomorft utseende. Statyerna 
har även märkbart manliga eller kvinnliga former och varierar i fråga om kroppsställning och 
avbildad utrustning – medan statyerna är nakna, om än utan framhävda könsdelar, avbildas 
hårband och liknande tillbehör (figur 11). Det sätt på vilket statyernas slitage framställs är 
dock avsett att överlappa med testningen av hypotes 1, på ett sätt liknande hur användandet 
av utdöda djur i testningen av hypotes 1 överlappar med hypotes 2. Att långa, smala och 
uppskattningsvis sköra delar som statyernas spjut och lösa hårtestar skulle ha överlevt 
medan individuella anletsdrag gått förlorade bör bedömas som mycket osannolikt, om än 
inte omöjligt då de kan tolkas som resultat av en för testpersonen okänd konstruktionsteknik. 

Utformningen avser förmedla för testpersonerna att statyerna avbildar faktiska individer 
snarare än förkroppsligade koncept. Att miljön i övrigt innehåller objekt vars generella form 
(Goldstein, 2010, s.63) kan uppfattas som objekt förknippade med grundläggande mänskligt 
skapande och bruk, exempelvis vapen och möbler, bör i sammanhanget förmedla att den 
virtuella miljöns fiktiva värld även befolkas av den slags till synes mänskliga väsen som 
avbildas. Tillsammans med tidigare nämnda ruiner syftar förfallet hos den virtuella miljöns 
statyer förmedla att de väsen vilka kan antas befolka den fiktiva världens nutid även existerat 
mycket länge. 

Medan statyernas kroppsform, slank, muskulös och med långa lemmar, är vanligt 
förekommande bland tropiska folkslag (Jones, 1994, s.285) har ingen specifik folkgrupp 
avsetts avbildas. Ingen av arbetets hypoteser är heller direkt beroende av detta. Att män och 
kvinnor avbildas i ungefär lika stor utsträckning och med till synes liknande funktioner 
överensstämmer även med den höga grad av jämställdhet vilken tvärt emot den 
populärkulturella uppfattningen är relativt utbredd bland jägare-samlare. Informationen var 
dock inte känd under större delen av arbetets gång, utan valet att avbilda män och kvinnor i 
lika stor utsträckning har enbart varit estetiskt. 

 

Figur 11 Exempel på statyer i den virtuella miljön. Den mellersta befinner sig i synbart förfall (prototyp 2). 
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4.4.3 Övriga artificiella objekt 
Prototyp 2 och 3 innehåller ett antal objekt i den spelarstyrda entitetens skala, främst möbler, 
vapen och konstföremål. Medan föremålen förmedlar information om den fiktiva världens 
aktuella befolkning, exempelvis storlek, vanor och förmåga till abstrakt tänkande, är dessa 
främst inkluderade för att förtydliga för testpersonen att den virtuella miljöns fiktiva värld 
inte är obebodd. Att dessa föremål placerats på ett sätt som avsetts framstå som vardagligt i 
en i övrigt förfallen miljö syftar förmedla att den naturliga förfalloprocessen fortlöpt länge 
nog historiskt att den inte av den aktuella befolkningen längre betraktas som märkbar eller 
meningsfull. Medan underkategorins objekt främst placerats i inomhusmiljöer har de dock 
även placerats med det något paradoxala syftet att förmedla en uppfattning om den virtuella 
miljöns stora skala (Logas & Muller, 2005) – dess placering syftar att testpersonen inte ska 
kunna se en helhetsbild av sin närmaste omgivning utan att det omgivande landskapet 
upptar en betydande del av frustumet (figur 12).  

Utformningen av de specifika objekten har på samma sätt som utformningen av ruiner och 
statyer betonat anonymitet utöver generell form. Spjutet valdes inledningsvis då detta 
bedömdes som det äldsta och enklaste vapnet som lät sig avbildas i igenkännbar skala och 
form, en bedömning som senare under arbetets gång kom att visa sig med stor sannolikhet 
korrekt då tillverkningen och bruket av spjut inte är unikt för människan utan även delas av 
närbesläktade arter (Pruetz & Bertolani, 2006/2007). De brädspel som avbildas i samma 
miljö är av liknande anledningar modellerade för att utseendemässigt likna forntida spel som 
senet och brädspel från Ur – spel vars regler med knapphet bevarats historiskt, men som är 
omedelbart igenkännbara som medvetet konstruerade spel för vilka förmåga till abstrakt 
tänkande och uppskattning av nöje varit grundförutsättningar. 

 

Figur 12 Inomhusmiljö i den virtuella miljön (prototyp 3). Även i ett skärmformat som ger testpersonen 
ett brett synfält tar landskapet utanför upp nära nog en fjärdedel av frustumet då testpersonen höjer 
blicken nog för att uppfatta en helhetsbild av sin omgivning. 
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5 Utvärdering 
Då examensarbetet utförts inom samma tidsperiod som högskolans olika spelprojekt har 
rekrytering av testpersoner skett relativt problemfritt, detta då det under arbetets gång alltid 
funnits en cirkulation av frivilliga tillgängliga i närmiljön. Även de prototyper som framställts 
under arbetets gång har inom arbetets ramar fungerat tillfredsställande – under 30 
testspelningar har endast ett haveri inträffat, då på grund av ett konstruktionsfel där ett 
hinder i den virtuella miljön vilket avsetts vara överstigligt inte fungerat som avsett. 

Av totalt 30 testpersoner har 23 varit män och sju kvinnor. Könsfördelningen har inte varit 
avsiktlig utan är endast resultatet av att testpersonerna främst rekryterats bland studenter 
från de datavetenskapliga programmen vid högskolan i Skövde, däribland de olika 
datorspelsutvecklingsprogrammen. Att de senare har en ojämn könsfördelning vilken även 
speglas i ett slumpmässigt urval har noterats i tidigare undersökningar där testpersoner 
rekryterats i samma miljö (Rambusch, 2010), men i sammanhanget har detta inte betraktats 
som ett mer än nämnvärt problem då ingen av arbetets hypoteser har genusvetenskaplig 
utgångspunkt. I en undersökning där perceptionsskillnader könen emellan stått i fokus skulle 
den könsfördelning som förekommit i arbetet ha varit oacceptabel. 

Av samma anledningar som nämnts i föregående stycke har även åldersspridningen bland 
testpersonerna varit begränsad, då med endast en testperson över 30 års ålder. Då ingen av 
arbetets hypoteser avsetts undersökas med varken en särskild åldersgrupp eller en jämn 
spridning som utgångspunkt har dock inte heller detta betraktats som ett problem. Att den 
aktuella åldersgruppen kunnat rekryteras bör snarare betraktas som ett tursamt utfall, då det 
som nämnt i kapitel 4.3.2 varit önskvärt att rekrytera testpersoner från en åldersgrupp vilken 
kan antas ha haft begränsad tidigare påverkan från de äldre källor som legat till grund för 
arbetets prototyper. 

5.1 Data i kapitlet och avläsning av denna 
De tabeller som visas i kapitlet redovisar resultaten från första delen av den enkät som 
använts i undersökningens testspelningar. Som tidigare nämnt i kapitel 3.3.3 består enkätens 
första del av ett antal frågor eller påståenden med tre färdiga svarsalternativ. Frågorna är 
avsedda att besvaras genom graderaring med ett värde från 0 till 10, där 0 motsvarar det 
högra alternativet, 5 det mellersta samt 10 det högra. Frågorna med tillhörande 
svarsalternativ återges här i förkortad form: 

1. Upplevde du spelmiljön som: 

Naturtrogen  Varierande  Stiliserad 

2. Upplevde du att spelet utspelar sig i: 

Forntiden  Nutiden  Framtiden 

3. Om du uppfattade en civilisation i spelet, upplevde du då att den befann sig i: 

Uppgång  Blomstring  Förfall 

4. När du svarade på fråga 2 och 3, vad baserade du ditt svar på? 

Spelets landskap Delvis båda  Spelets arkitektur 
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5. Upplevde du spelvärlden som: 

Magisk  Naturlig  Teknologisk 

6. Om spelvärlden hade en bakgrundsberättelse skulle den vara: 

Historisk  Legendarisk  Mytologisk 

7. När du svarade på fråga 5 och 6, vad baserade du ditt svar på? 

Spelets landskap Delvis båda  Spelets arkitektur 

Förutom fråga ett, vilken är att betrakta som en generell kontrolluppgift, är enkätens frågor 
uppdelade i två block. Fråga två till fyra (i rapporten markerade orange) är främst avsedda att 
testa undersökningens första hypotes: 

• En utomstående betraktare i en virtuell miljö skapar sig främst en uppfattning om 
tidsperiod utifrån objekt i den virtuella miljön vilka upplevs som människoskapade 
(detta inkluderar naturliga objekt vilka av betraktaren uppfattas som artificiella). 

Fråga fem till sju (i rapporten markerade blå) är främst avsedda att testa undersökningens 
andra hypotes: 

• En utomstående betraktare i en virtuell miljö skapar sig främst en uppfattning om 
den virtuella miljöns verklighetsförankring genom observation av fenomen i den 
virtuella miljön vilka av betraktaren upplevs vara utformade att efterlikna eller 
förvränga verkliga naturfenomen. 

Det bör i sammanhanget förtydligas att svarsalternativens placering syftat att göra enkätens 
utformning så konsekvent som möjligt för testdeltagarna. En nackdel med utformningen är 
dock att enkätens två block måste läsas av på något olika sätt i kapitlets tabeller. I det 
orangea blocket är höga svar på samtliga frågor att betrakta som styrkande av 
undersökningens första hypotes. I det blå blocket är höga svar på fråga sex, men låga svar på 
fråga fem och sju att betrakta som styrkande av undersökningens andra hypotes.  

Som nämnt i tidigare kapitel finns den enkät som använts i undersökningen tillgänglig i sin 
helhet i appendix A. För kapitlets läsbarhet kommer enkätens enskilda frågor därför inte att 
skrivas ut i löptext annat än där det kan anses i sammanhanget nödvändigt. I de tabeller som 
används inom kapitlet benämns frågorna i enkätens första del F1 – F7 samt varje 
testspelnings testpersoner T1 – T10. Total tid per testperson anges i hela minuter. 

5.2 Testspelning, prototyp 1 
Som synes i tabell 1 har huvuddelen av testpersonerna baserat sin uppfattning av relativ 
tidsålder i den virtuella miljöns fiktiva värld på den virtuella miljöns landskap. Resultatet är 
som förväntat då den virtuella miljön i prototyp 1 inte heller innehåller något artificiellt 
innehåll, något som testpersonerna inte på förhand informerats om. Som väntat finns även 
stor spridning i fråga 2, vilket kan bedömas styrka arbetets hypotes om förmedling av 
tidsuppfattning genom artificiellt innehåll i en virtuell miljö. 

Bedömningen försvåras dock då huvuddelen av testpersonerna i fråga 3 uppger sig uppfatta 
en civilisation i förfall – detta samtidigt som endast två av tio testpersoner i enkätens andra 
del uppger sig ha uppfattat artificiellt innehåll, varav en uppgav sig ha uppfattat en av 
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enkätens kontrolluppgifter. En möjlig ledtråd syns i fråga 1, där huvuddelen av 
testpersonerna uppger sig ha upplevt den virtuella världen som närmare stiliserad än 
naturtrogen, i vilket fall svaren bör tolkas med form- och färglära i åtanke. Möjligheten finns 
exempelvis att landskapets vidsträckthet vilken avsett förminska betraktaren (Logas & 
Muller, 2005) istället tolkats som att testpersonen är en ensam överlevare – ett i 
datorspelssammanhang inte ovanligt koncept. Möjligheten finns även att den virtuella 
miljöns ljus- och färgsättning bidragit, då förekomsten av skymningsljus och traditionella 
varningsfärger (Zammitto, 2005) vilka kan få en civilisation i uppgång eller blomstring att 
uppfattas som osannolik. Det och tveksamt om detta kan bedömas som tillräcklig förklaring. 

Som nämnt i kapitel 4.3.3 överlappar även testningen av arbetets hypoteser något i det 
material som avsetts betraktas som fantastiskt, då främst bruket av kvarlevor från djur. Då 
åtta av totalt tio testpersoner uppger sig ha uppfattat någon form av kvarlevor kan detta 
tolkas som att frånvaron av levande djur i den virtuella världen fått denna att upplevas som 
en värld i förfall – förfall som då testpersonernas tidigare vetenskapliga och/eller 
populärkulturella påverkan är okänd kan ha upplevts som orsakat av mänsklig aktivitet. Då 
enkätens utformning inte heller explicit tillåter testpersonen att uppge frånvaron av 
civilisation finns möjligheten att en sådan typ av förfall som i förlängningen orsakat av en 
civilisations kollaps, då med begreppet ”civilisation” använt i den vardagliga mening som 
nämnts i kapitel 4.4. 

Tabell 1 Testspelning av prototyp 1 

Prototyp 1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

F1 7 7 7 8 9 7 5 3 9 9 

F2 1 2 1 10 10 9 10 1 0 8 

F3 9 0 10 10 10 10 10 2 0 10 

F4 3 1 2 3 8 1 5 4 0 0 

F5 5 2 3 4 0 3 10 4 5 2 

F6 7 9 8 5 9 7 3 3 4 9 

F7 2 3 4 4 5 2 10 3 0 0 

Total tid 15 15 15 20 15 15 15 20 25 20 

 

I motsats till fråga 2-4 syns ett tydligare samband i fråga 5-7. Medan viss tveksamhet syns 
tunnas antal svar tydligt ut mot de teknologiska respektive historiska alternativen. 
Tveksamheten är väntad, då med grund i Todorovs (1970/1973) beskrivning av det 
fantastiska som ett filter mellan det vardagliga och vad som kan bedömas som uppenbart 
existentiellt orimligt. En tydlig dragning åt den virtuella miljöns landskap syns även i fråga 7. 

5.3 Testspelning, prototyp 2 
I motsats till testspelningen av prototyp 1 syns i testspelningen av prototyp 2 ett tydligare 
samband i resultaten från fråga 2-4. Resultaten från fråga 2 och fråga 3 visar att flertalet 
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testpersoner uppger sig ha upplevt den virtuella miljöns relativa tidsperiod som framtida, 
medan samtliga uppfattat den virtuella miljöns civilisation i tydligt förfall. Medan en större 
spridning syns i resultaten från fråga 4 syns samtidigt en klart ojämn fördelning, där flertalet 
testpersoner uppger sig ha använt den virtuella miljöns artificiella innehåll i sin bedömning. 

Farhågorna som nämnts i tidigare kapitel om att ”futuristisk” kan upplevas som ett alltför 
specifikt begrepp har under testspelning av prototyp 2 visat sig befogade, då ett antal 
testpersoner bad om förtydligande av svarsalternativen i fråga 2. Uttrycket ”rymdigt” 
användes av många testpersoner i sammanhanget, något som inte varit annat än förväntat då 
det är i praktiken omöjligt att undvika påverkan av tidigare information i testpersonernas 
upplevelse av den virtuella världen (Roudavski & Penz, 2003). 

Tabell 2 Testspelning av prototyp 2. En testperson besvarade fråga 6 avvikande. 

Prototyp 2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

F1 3 8 7 4 6 9 8 10 8 8 

F2 8 2 8 9 10 10 10 6 3 8 

F3 9 8 8 10 10 10 10 10 10 9 

F4 6 9 5 7 10 8 4 10 5 7 

F5 3 2 6 3 5 4 7 5 5 5 

F6 7 7 9 9 0 7 7 * 7 9 

F7 2 7 8 5 5 4 7 5 6 2 

Total tid 25 17 19 22 15 17 15 30 15 20 

 

I jämförelse av resultaten mellan testspelningarna av prototyp 1 och prototyp 2 syns ett 
mönster vilket kan antas styrka arbetets hypoteser. I prototyp 1, främst avsedd att testa 
betraktarens verklighetsuppfattning, syns ett samband i fråga 5-7 men större spridning i 
fråga 2-4. I prototyp 2, främst avsedd att testa betraktarens tidsuppfattning, syns motsatsen 
med ett samband i fråga 2-4, men i fråga 5-7 en osäkerhet liknande den som testspelningen 
av prototyp 1 visade i fråga 2-4. 

Utifrån testspelning av prototyp 1 och prototyp 2 kan slutsatsen därför dras att en 
utomstående betraktare främst skapar sig en uppfattning av den relativa tidsperiod vilken 
den virtuella miljöns fiktiva värld befinner sig i utifrån objekt i den virtuella miljön avsedda 
att framstå som artificiella, eller objekt vilka av betraktaren upplevs som artificiella, likaså att 
en uppfattning om den virtuella miljöns verklighetsförankring främst bildas utifrån dess 
landskap. Arbetets hypoteser kan utifrån detta dock enbart styrkas i ett begränsat 
sammanhang, då i virtuella miljöer vilka enbart innehåller antingen material avsett att 
förmedla en uppfattning om relativ tidsperiod eller material avsett att förmedla en 
uppfattning om verklighetsförankring. Dessutom märks uppenbara tvetydigheter i 
sambandet mellan fråga 2 respektive fråga 4, vilken inom arbetets ramar är svårtolkad. En 
möjlig tolkning är att den i tidigare kapitel nämnda svårigheten att uppnå en gemensam 
terminologi med arbetets testpersoner har spelat in, då begrepp som ”framtid” och 
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”tidsålder”, vilka i sammanhanget har brukats i med specifik betydelse, har varit alltför 
öppna för att tolkas med exakt likhet av samtliga testpersoner.  

5.4 Testspelning, prototyp 3 
Som synes i tabell 3 visar resultaten från testspelning av prototyp 3 en synbar skillnad från 
prototyp 2 i resultaten från fråga 4. Medan något färre testpersoner än tidigare uppger sig ha 
baserat sin bedömning av den virtuella miljöns relativa tidsperiod på dess artificiella 
innehåll, har samtliga testpersoner angett 5 eller högre. Av de fem testpersoner som angett 
ett svar högre än 5 (närmare den virtuella miljöns artificiella innehåll än dess landskap) visar 
fyra ett klart mönster i sina svar till fråga 2 och fråga 3, då att dessa testpersoner uppfattat 
den virtuella miljöns fiktiva värld som framtida och med en civilisation i förfall. 

Medan dessa fyra, T6-T9, utgör den största enskilda gruppen med ett synbart samband inom 
testspelningen, bör det väl märkas att dessa fortfarande utgör mindre än hälften av 
testspelningens totala antal deltagare. Att de testpersoner vilka besvarat fråga 4 med 5 
huvudsakligen även besvarat fråga 2 och/eller fråga 3 med ett högt alternativ kan dock anses 
styrka slutsatserna som kan dras från den ovan nämnda gruppen. Detta då ingen testperson 
uppger sig ha baserat sin bedömning mestadels på den virtuella miljöns landskap, även då 
prototyp 3 som nämnt i kapitel 4.3.3 innehållit material vilket varit avsett att kunna 
misstolkas som forntida. Resultaten bör dock fortsatt tolkas med försiktighet och dessa 
faktorer i åtanke. 

Tabell 3 Testspelning av prototyp 3 

Prototyp 3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

F1 9 3 7 6 6 4 5 8 9 8 

F2 9 10 2 8 2 9 8 10 9 2 

F3 1 10 5 10 10 10 8 10 10 6 

F4 5 5 5 5 5 8 10 7 9 9 

F5 9 1 8 5 4 3 8 1 5 4 

F6 9 5 5 10 3 7 2 10 9 4 

F7 5 3 5 5 8 3 6 2 9 9 

Total tid 15 15 15 15 17 16 22 23 15 15 

 

I resultaten från fråga 5 till fråga 7 syns dock åter en märkbar spridning liknande den från 
testspelning av prototyp 2, dock med något större dragning åt extremerna. Som synes i 
resultaten från fråga 7 har mindre än hälften av det totala antalet testpersoner främst baserat 
sin bedömning av den virtuella miljöns verklighetsförankring på dess landskap – bland dessa 
uppvisar endast T6 och T8 ett märkbart mönster, medan T2 och T4 visar ett liknande 
mönster med något mindre spridning. Märkbart är att det mönster som synts i resultaten 
från samma frågor i testspelning av prototyp 1, då med höga resultat från fråga 6 och låga 
från fråga 5 respektive fråga 7, endast förekommer i begränsad utsträckning. 
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5.5 Sammanfattning: Hypoteser och metoder 
Arbetets två hypoteser bör för kapitlets läsbarhet åter nämnas: 

• En utomstående betraktare i en virtuell miljö skapar sig främst en uppfattning om 
tidsperiod utifrån objekt i den virtuella miljön vilka upplevs som människoskapade 
(detta inkluderar naturliga objekt vilka av betraktaren uppfattas som artificiella). 

• En utomstående betraktare i en virtuell miljö skapar sig främst en uppfattning om 
den virtuella miljöns verklighetsförankring genom observation av fenomen i den 
virtuella miljön vilka av betraktaren upplevs vara utformade att efterlikna eller 
förvränga verkliga naturfenomen. 

Sammanfattningsvis kan bedömningen göras att data som insamlats styrker arbetets första 
hypotes i högre grad än arbetets andra, även om ett samband uppvisas mellan 
testpersonernas bedömning av den virtuella världens verklighetsförankring och 
testpersonernas observationer av den virtuella miljöns landskap i testspelning av prototyp 1. 
Detta speglas även i en större spridning bland resultaten från samma frågor i testspelning av 
prototyp 2. Utifrån detta kan även slutsatsen dras att de metoder som tillämpats i 
framställningen av prototyp 1 respektive prototyp 2 visat sig enskilt framgångsrika, men att 
kombinationen av dessa i framställningen av prototyp 3 skett med mindre framgång. 

Medan alltför många variabler funnits i undersökningen för att dra en konkret slutsats om 
ovan nämnda bristande framgång finns möjligheten att denna kan bero på testdeltagarnas 
utgångspunkt i den virtuella miljön (se appendix B). Då testdeltagarna i testspelningen av 
prototyp 3 omedelbart visas en palatsruin (vilken sju av tio testdeltagare uppfattat som 
sådan) nära testets början bekräftas närvaron av artificiella objekt i den virtuella miljön tidigt 
för testdeltagarna. Då människan har en tendens att uppfatta människoskapade objekt som 
sådana, även i abstraherad form (Goldstein, 2010), finns möjligheten att testdeltagarna 
därigenom påverkats att bedöma objekt med oklar funktion eller onaturligt utseende som 
artificiella. Om detta visar sig riktigt finns möjligheten att de metoder som använts inom 
arbetet kan utökas ytterligare i datorspelssammanhang, då att uppfattning om 
verklighetsförankring förmedlas effektivare om spelaren utsätts för objekt avsedda att 
framstå som övernaturliga under en längre tidsperiod innan objekt avsedda att framstå som 
artificiella introduceras. Det bör dock åter betonas att detta enbart bör betraktas som en 
möjlighet snarare än en konkret slutsats då arbetets undersökning inte utformats för att 
undersöka detta. 

Nämnda slutsatser bör, tills motsatsen undersökts, antas vara begränsade till stiliserade 
virtuella miljöer vilka inte varit avsedda att framstå som fotorealistiska. 

5.6 Avvikelser 
Som nämnt valde en testperson att besvara fråga 6 i testspelningen av prototyp 2 avvikande, 
då genom att stryka över samtliga svarsalternativ och istället ange ”vilket som”. Då 
testpersonen var den enda av totalt 30 som använde samtliga 30 minuter, dvs. 
testspelningens maximala tillåtna tid, kan bedömningen i fallet göras att testpersonen 
utforskat den virtuella världen noggrant nog för att motivera sitt val och att övriga data från 
samma testperson även kan bedömas som i sammanhanget giltiga. Avsikten har heller inte 
varit att utföra beräkningar med krav på exakthet utifrån insamlad data, och som visat i 
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tabell 2 kan svaren från övriga testpersoner bedömas som samlade nog för att frågan ska 
kunna anses besvarad. 

5.7 Övriga iakttagelser 
Samtliga testpersoner har visat en tendens att söka upp högt belägna platser i den virtuella 
miljön, oavsett vilken prototyp som testspelats. Medan en anledning kan sökas i den virtuella 
miljöns begränsade interaktionsmöjligheter, exempelvis att testpersonerna bestigit den 
virtuella miljöns olika hinder då de – medvetet eller omedvetet – sökt efter 
interaktionsmöjligheter vilka egentligen saknats (Rambusch, 2010, s.63), är det tveksamt om 
svaret närmast söks i ett rent kognitionsvetenskapligt sammanhang. Möjligheterna att 
testpersonerna sökt högre mark för att enklare kunna överblicka ett för dem okänt landskap, 
eller gjort detsamma av tidigare erfarenhet då nutida level design vanligtvis placerar 
intresseområden högt belägna i övrigt öppna landskap bör i sammanhanget bedömas som 
sannolika. Då undersökningens avsikt inte varit att undersöka testpersonernas beteende och 
ingen av arbetets hypoteser är beroende av detta har undersökningens utförande och resultat 
dock inte varit passande för att dra slutsatser om orsakerna till testpersonernas agerande i 
det här avseendet. 

Liknande ovanstående men mer specifikt har samtliga testpersoner som utforskat den 
virtuella miljöns östliga bergsformation (se appendix B) därefter valt att röra sig söderut, 
oavsett vilket väderstreck de anlänt från. Beteendet har uppvisats i testspelningen av 
samtliga prototyper, även prototyp 2 där formationens mer iögonfallande valvbågar och 
närliggande rovdjursskalle saknas. 

Av totalt 30 testpersoner uppgav sig ca.25 ha svårigheter med att förstå enskilda ord i 
enkätens andra del. Orden kolonn, nebulosa, rauk, taiga och trilobit nämndes av flertalet. 
Då detta är en mycket stor andel finns anledning att misstänka problem i utformningen av 
enkätens andra del, exempelvis att enkätens ord bör ha testats mot en mindre testgrupp i 
förberedande syfte, eller att ord som inte kan antas brukas i vardagligt språk eller vilka kan 
bedömas som tvetydiga eventuellt bör ha försetts med en ytterligare förklaring. Då arbetets 
avsikt inte varit att undersöka testpersonernas läsförståelse och ingen av arbetets hypoteser 
heller är beroende av detta lämnas  i övrigt åt läsaren att dra sina egna slutsatser i det här 
avseendet. 
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6 Slutsatser 
Kapitlet sammanfattar resultaten från arbetets undersökning, samt diskuterar betydelsen av 
undersökningens slutsatser och dess forskningsetiska och kulturella aspekter. Även möjlig 
framtida forskning och/eller ytterligare utveckling av arbetets artefakter för akademiska eller 
kommersiella ändamål diskuteras. 

Kapitlet refererar till de hypoteser som testats under arbetets gång, vilka återges i kapitel 1 
samt kapitel 3.2. 

6.1 Resultatsammanfattning 
Resultatet från testspelning av arbetets första prototyp, avsedd att främst testa betraktarens 
verklighetsuppfattning, visar ett tydligt samband mellan testdeltagarnas bedömning av den 
virtuella världen som magisk-mytologisk och närvaron av objekt i den virtuella världens 
landskap avsedda att framstå som fantastiska (Todorov, 1970/1973). Likaså märks en stor 
spridning i testdeltagarnas uppfattning av den virtuella miljöns relativa tidsålder, då ingen 
metod tillämpats i arbetets första prototyp för att specifikt förmedla denna. Resultatet från 
testspelning av arbetets andra prototyp, avsedd att främst testa betraktarens tidsuppfattning, 
visar likaså ett motsatt resultat jämfört med resultatet från testspelning av föregående 
prototyp – ett tydligt samband syns där mellan testdeltagarnas uppfattning av den virtuella 
miljöns relativa tidsålder som framtida och med en fiktiv civilisation i förfall, då baserat på 
närvaron av objekt avsedda att framstå som artificiella. 

Resultatet från testspelning av arbetets tredje prototyp, avsedd att testa tillämpningen av de 
metoder som testats i föregående prototyper samtidigt i samma virtuella miljö, visar dock ett 
mer tveksamt resultat. Medan ett samband liknande det som uppvisats i testspelning av 
arbetets andra prototyp syns, då att testdeltagarnas tidsuppfattning främst baserats på den 
virtuella miljöns artificiella innehåll, är det mönster som synts i testspelning av arbetets 
första prototyp inte längre tydligt. I sammanhanget har slutsatsen därför dragits att medan 
de metoder för förmedlingen av tids- respektive verklighetsuppfattning som tillämpats i 
framställningen av arbetets prototyper både visat sig effektiva var för sig, och även påvisat ett 
klart samband mellan olika kategorier av objekt i den virtuella miljöns sceneri och de 
berättandeaspekter som närmast förmedlas genom dessa, har metodernas tillämpning i 
samma virtuella miljö producerat ett mindre tydligt resultat. Möjligheten finns att 
testpersonerna, då dessa tidigt under testet utsatts för innehåll avsett att framstå som 
artificiellt, oavsiktligt påverkats att även bedöma övernaturligt innehåll som människoskapat. 
Då arbetets avsikt inte varit att specifikt undersöka detta bör möjligheten dock enbart 
betraktas som en möjlighet snarare än en konkret slutsats. 

Resultaten bör även endast bedömas som tillförlitliga i stiliserade virtuella miljöer vilka inte 
varit avsedda att framstå som fotorealistiska. 

6.2 Diskussion 
Ur ett rent akademiskt perspektiv har arbetets syfte inte specifikt varit att bryta ny mark, 
även om den återkoppling som gjorts till tidigare forskning tjänat att inom ett mer avgränsat 
område styrka tidigare teoribildning. Ur ett kommersiellt perspektiv, vilket är oundvikligt då 
datorspelsbranschen är en vinstdrivande industri, har arbetets avsikt inte heller varit att 
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argumentera för eller mot de ekonomiska eller produktionsmässiga för- respektive 
nackdelarna hos bruket av cutscenes, setpieces eller berättande genom sceneri, utan enbart 
att enbart att undersöka tillämpningen av det senare. Det är dock likaså ofrånkomligt att en 
närmare undersökning av berättelseformer baserade på tillämpningen av sceneri i 
datorspelssammanhang kan komma att i förlängningen styrka de möjligheter som dessa 
erbjuder, särskilt i fråga om vilken slags information som förmedlas beroende på det material 
som betonats – detta särskilt i ljuset av den trend då berättelseformer i moderna, 
teknologiskt avancerade datorspel tenderat att bli alltmer produktionsmässigt tidskrävande, 
dyrare, och med få undantag betrakta spelaren som betraktare snarare än spelare. 
Undersökningens resultat påvisar exempelvis att övergripande information kan förmedlas 
helt genom sceneri, även i virtuella miljöer där en spelare inte haft möjlighet att interagera 
med miljön annat än genom navigation. Den senare aspekten, då att informationen 
förmedlats främst genom observation i ett medium vars utmärkande drag är interaktivitet, 
kan bedömas som relevant i ett datorspelssammanhang då den styrker möjligheten att – om 
det av spelets skapare bedöms som önskvärt – förmedla en bakgrundshistoria även i spel 
som mekaniskt inte elegant tillåter förmedlingen av en berättelse. Att låta omgivningen i en 
virtuell miljö berätta förminskar exempelvis mängden exposition, eller risken att spelaren 
dränks i information vilken inte är spelmekaniskt relevant. Att undersökningens resultat bör 
bedömas som endast tillförlitliga i stiliserade virtuella miljöer är inte heller ofrånkomligen en 
nackdel, då en iögonfallande grafisk stil i datorspelssammanhang kan vara att föredra över 
strävan efter fotorealism (Masuch & Röber, 2005). Liknande trender syns i aktuella 
utvecklingsmiljöer med jämförelsevis begränsad prestanda, exempelvis bärbara spelsystem 
som Nintendo DS och Playstation Portable; Masuch och Röber nämner dock inte detta då 
artikeln skrevs innan dessa system nått mognad.Något överraskande i sammanhanget är att 
svårigheterna att mer än delvis styrka arbetets andra hypotes och den resulterande eventuella 
utvecklingen av arbetets metoder förmodligen är det av undersökningens resultat med störst 
direkt betydelse för datorspelsutveckling, då med avgränsningen till områden som 
berättande genom sceneri och level design. Möjligheten finns att spelaren, för att denna ska 
kunna skapa sig en uppfattning av den fiktiva världens verklighetsanknytning jämförbar med 
vad spelets skapare avsett, bör utsättas för miljöer i spelet som enbart eller i störst 
utsträckning förmedlar en sådan uppfattning innan material avsett att framstå som artificiellt 
introduceras. Möjligheten bör dock vidare undersökas innan en konkret slutsats kan dras. 

6.2.1 Förenklade termer och vardagligt språk inom undersökningen 
Som nämnt är den modell av en civilisations livscykel som använts i arbetet, då med distinkta 
perioder av uppgång, blomstring och förfall, högst förenklad och ur ett historiskt eller 
sociologiskt perspektiv tvivelaktig – modellen har valts då denna, eller snarare 
missuppfattningen om denna, är utbredd i de fiktiva världar som är vanligt förekommande i 
både datorspelssammanhang och annat populärkulturellt material. Medan vetenskapens 
uppgift i idealfallet innefattar att främja bildning och bekämpa missuppfattningar kan 
beslutat att använda nämnda modell försvaras då den kan anses motsvara en uppfattning 
som redan delats av testdeltagare med tidigare erfarenhet av narrativ i datorspel, och då 
modellen inte framhävts eller påpekats som korrekt. Att använda en modell med fokus på 
korrekthet ur ett historiskt eller sociologiskt perspektiv skulle inom arbetets ramar även ha 
medfört risken att förvirra testdeltagarna, då denna inte skulle ha överensstämt med de 
nämnda missuppfattningar vilka är i datorspelssammanhang vanligt förekommande, vilket i 
förlängningen skulle ha medfört svårigheter i bruket av gemensam terminologi och osäkerhet 
i insamlad data. Då den virtuella miljön endast simulerar en begränsad geografisk yta och 
endast är avsedd att utforskas under mycket begränsad tid, kan det även bedömas som 



 

 39 

osannolikt att testdeltagare haft möjlighet att bilda sig en rättvis uppfattning om den fiktiva 
världens civilisation på den globala skala och under den längre tidsrymd där de nämnda 
historiska respektive sociologiska aspekterna först blir uppenbart märkbara. I en virtuell 
miljö specifikt avsedd för utbildning skulle den i sammanhanget använda modellen 
naturligtvis ha varit oacceptabel, likaså i en situation där testpersoner medvetet rekryterats 
specifikt från en urvalsgrupp med expertkunskap inom området. 

6.2.2 Övriga kulturella iakttagelser 
Nämnvärt är att ingen testdeltagare uttryckt synpunkter runt det faktum att de antropomorfa 
objekt som förekommer i den virtuella världen framställs som nakna, dock utan framhävda 
könsdelar, och även observerbara ur valfri vinkel. Iakttagelsen bör bedömas som av kulturellt 
intresse då mänsklig nakenhet, även för estetiska ändamål och utanför ett avsiktligt sexuellt 
sammanhang, i dagsläget (2012-05-13) ännu betraktas som mindre socialt acceptabel och 
regleras hårdare i datorspelssammanhang än inom övriga grafiska medieformer. Märk dock 
väl att samtliga testpersoner varit vuxna människor i en relativt samlad åldersgrupp och med 
tillika relativt samlad intressesfär, samt att arbetets syfte inte heller varit att undersöka 
vikten av reglering av specifikt material i datorspelssammanhang. 

6.3 Vidare arbete 
Allt vidare arbete bör bedömas med utgångspunkten att olika virtuella miljöer har specifika 
navigations- och interaktionsmöjligheter, och även olika utseende. 

Som nämnt har arbetets slutsatser bedömts som begränsade till en stiliserad virtuell miljö, 
skapad utan avsikt att framstå som fotorealistisk. Medan resultaten ur ett 
kognitionsvetenskapligt perspektiv påvisar att människoskapade objekt framstår som sådana 
även i abstraherad form (Goldstein, 2010) finns möjligheten att de hypoteser som testats kan 
vidare styrkas eller motbevisas genom liknande undersökningar i fotorealistiska virtuella 
miljöer. Detsamma gäller för vidare undersökningar där mer uppenbara spelmekaniska 
moment inlemmats – medan undersökningens deltagare i stort uppfattat den virtuella 
miljöns innehåll som varit semiotiskt avsett, avsaknaden av direkta 
manipulationsmöjligheter till trots, bör möjligheten att närvaron av direkta spelmekaniska 
element skulle ha producerat ett annorlunda resultat bedömas som nämnvärd, då med 
tidigare teoribildning i åtanke (Roudavski & Penz, 2003). 

Medan det inte nämnts explicit i arbetets beskrivning har den virtuella miljön även saknat 
ljud eller musik, och undersökningen har därför inte skett med auditiva eller audiovisuella 
aspekter i åtanke. Att en betraktares uppfattning av en virtuell miljö uppfattas annorlunda 
beroende av närvaron eller frånvaron av ljudbild kan bedömas som sannolikt, särskilt i 
datorspelssammanhang där antalet helt tysta spel är i det närmaste obefintligt, men bör 
undersökas i vidare forskning innan slutsatser dras. 

Den specifika virtuella miljö som utvecklats under arbetets gång är även öppen för vidare 
utveckling, både ur ett spelmekaniskt och narrativt perspektiv, då i det senare fallet 
eventuellt med fokus på den fiktiva värld som konstruerats. Det senare, då med avsikten att 
producera ett komplett spel, bör dock anses vara en kommersiell vidareutveckling och därför 
bedömas ligga i utkanten av arbetets akademiska värde. 
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Appendix A  -  Undersökningsinformation och enkät 
Avsnittet innehåller den enkät som använts i testspelning under arbetets gång. Enkätens 
formatering har anpassats till dokumentets standard och avviker därför utseendemässigt från 
den version som presenterats för arbetets testpersoner. Enkätens innehåll är dock 
oförändrat. 

Enkätens första del innehåller frågor avsedda att besvaras med ett av totalt elva möjliga svar. 
Svaren benämns 0-10 i arbetets rapport, där 0 motsvarar frågans vänstra alternativ, 5 det 
mellersta, samt 10 det högra. Det bör i sammanhanget förtydligas att svarsalternativens 
placering på skalan enbart syftat att göra enkätens utformning så konsekvent som möjligt för 
testdeltagare – läsaren varnas för att misstolka graderingen som att alternativen bedömts 
vara av olika värde. 

Frågorna är i dokumentet färgkodade, uppdelade i orange och blå block motsvarande 
uppdelningen i redovisningen av undersökningens resultat. Färgkodningen har inte använts i 
den version av enkäten som presenterats för testpersoner. 

Även enkätens andra del är i dokumentet färgkodad. Turkos markering betecknar föremål 
vilka enbart finns i prototyp 2 och prototyp 3. Grön markering betecknar kontrollobjekt vilka 
inte finns i någon prototyp. Inte heller här har färgkodning använts i den version av enkäten 
som presenterats för testpersoner. 

 

Examensarbete, vt. 2012: Speltestning 
 

Testet går ut på att du ska spela ett spel och därefter fylla i en enkät i två delar. 
Din uppgift i spelet är att utforska landskapet. Du väljer själv hur länge du vill spela, men inte 
längre än högst 30 minuter. Om något fel inträffar så att spelet slutar fungera innan 15 
minuter gått kan du välja att antingen spela igen eller avsluta spelet. 

• Du styr spelet med mus och tangentbord. Tangenterna W, A, S, D styr framåt, bakåt 
och i sidled. Musen styr riktningen. Du kan hoppa med mellanslag. 

• Grafiken i spelet är inte fotorealistisk. 
• Du kan inte dö i spelet. 

 När du har spelat färdigt fyller du i en enkät i två delar: 
I enkätens första del är varje fråga ett påstående med tre svarsalternativ. Kryssa i rutan 
närmast det svarsalternativ du själv tycker passar in bäst. 
Enkätens andra del är en lista med saker som finns i spelet. Ringa in eller kryssa för de saker 
du själv upplevde att du såg när du spelade spelet. 

 Resultaten av testet kommer att redovisas helt anonymt. 
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Total speltid: ______________ Avbrott                Haveri         
 

1. Upplevde du spelmiljön som: 

Naturtrogen  Varierande  Stiliserad 

 

2. Upplevde du att spelet utspelar sig i: 

Forntiden  Nutiden  Framtiden 

Spelvärlden befinner sig Spelvärlden befinner sig Spelvärlden befinner sig 
i början av en tidsålder. i mitten av en tidsålder. i slutet av en tidsålder. 

 

3. Om du uppfattade en civilisation i spelet, upplevde du då att den befann sig i: 

Uppgång  Blomstring  Förfall 

Civilisationen håller på Civilisationen står på Civilisationen har rämnat 
att ta form.  eller nära sin höjdpunkt. eller är på väg att göra det. 

 

4. När du svarade på fråga 2 och 3, vad baserade du ditt svar på? 

Spelets landskap Delvis båda  Spelets arkitektur 

Allt som inte är konstgjort.   Allt annat konstgjort också. 

 

5. Upplevde du spelvärlden som: 

Magisk  Naturlig  Teknologisk 

Spelvärlden innehåller saker Spelvärlden innehåller inget Spelvärlden innehåller saker som 
som inte kan förklaras naturligt. som kräver särskild förklaring. verkar ovanliga, men kan förklaras 

    på konstgjord väg. 

 

6. Om spelvärlden hade en bakgrundsberättelse skulle den vara: 

Historisk  Legendarisk  Mytologisk 

Bakgrundsberättelsen är Bakgrundsberättelsen Bakgrundsberättelsen 
avsedd att sakligt återberätta återberättar ett faktiskt återberättar ett i första hand 
ett faktiskt händelseförlopp, händelseförlopp, men med fiktivt händelseförlopp med 

grundat på verkliga händelser. övernaturliga inslag. märkbart övernaturliga inslag. 

 

7. När du svarade på fråga 5 och 6, vad baserade du ditt svar på? 

Spelets landskap Delvis båda  Spelets arkitektur 

Allt som inte är konstgjort.   Allt annat konstgjort också. 
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Ringa in eller kryssa för den eller de saker du upplever dig ha sett när du spelade spelet. 

Om du upplever att du har sett samma sak flera gånger, ringa bara in den en gång. 

Om du är osäker, välj det svar som du själv uppfattar som närmast. 

 

 

Savann   Trilobit 

Gravkammare  Rovdjursskalle 

Skål   Planet 

Gravhög   Akvedukt 

Örn   Rauk 

Halsduk   Öken 

Varm källa   Tron 

Nebulosa   Staty 

Brädspel   Spjut 

Palats    Mammutskelett 

Skeppsvrak   Bergskam 

Tempelruin   Ormhuvud 

Ravin   Mumie 

Platå   Kolonn 

Taiga   Altare 
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Appendix B  -  Karta 
Kartan visar prototyp 3 då denna innehåller allt producerat material. 

 

1 – Mammutskelett (prototyp 1/3) 8 – Tron på bergstopp (2/3) 
2 – Palatsruin (2/3)  9 – Tempelruin (2/3) 
3 – Kolonner (2/3)  10 – Rovdjursskalle (1/3) 
4 – Kolonner med statyer (2/3) 11 – Koloss (2/3) 
5 – Lutande kolonner (2/3) 12 – Tempelruin begravd i öken (2/3) 
6 – Platå med läger (2/3)  13 – Begravd staty (2/3) 
7 – Bergsformationer (1/3) 14 – Testpersonens utgångspunkt (samtliga) 
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