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Sammanfattning 
 

Frågan om man med dataspelsinfluerad konceptgrafik kan presentera en storytelling-
vandring vilken attraherar en ungdomlig målgrupp har undersökts i detta arbete. 
Arbetet har utförts i samarbete med Skara kommun, vilka är intresserade av att locka 
fler ungdomar till pilgrimslederna runtom i Skaraborg. Impressionistiskt inspirerade 
och ämnade att vara estetiskt tilltalande konceptbilder har skapats och använts i 
undersökningen vilken bestod av både en kvantitativ respektive kvalitativ del. Den 
kvantitativa undersökningen gav respons kring hur bilderna och konceptet uppfattades 
samt vilken inställning målgruppen hade till ett sådant. Den kvalitativa 
undersökningen gynnade tänkvärda infallsvinklar kring konceptet samt respons kring 
vad som, för målgruppen, skulle vara av intresse att ha med. Bilderna och det koncept 
de presenterade togs huvudsakligen emot positivt av respondenterna. Avslutningsvis 
diskuteras i detta arbete konceptet gentemot undersökningens resultat samt tankar 
kring framtida arbete. 

Nyckelord: Konceptgrafik, storytelling, pilgrimsvandring, dataspel 
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1 Introduktion 
 
Konceptgrafik används för att gestalta både känsla och idé och förekommer till stor del i 
exempelvis produktion av film och dataspel. Detta arbete kretsar kring konceptgrafik som 
ligger till grund för storytelling. Fokus ligger på att med hjälp av bild gestalta ett koncept/en 
idé som kan ligga till grund för en storytelling-upplevelse.  

I föreliggande arbete, som utfördes i samarbete med Skara kommun, undersöktes om 
storytelling-konceptet skulle kunna attrahera en ungdomlig målgrupp att delta i 
pilgrimsvandring, vilket handlar om att göra en inre resa på en rofylld vandringstur. 
Storytelling-konceptet presenterar i bildform en äventyrlig och dataspelsinfluerad vallfärd 
där den äventyrliga känsla som förmedlas är tänkt att locka ungdomar till att ta del av en 
sådan vandring. 

Fokus låg på att förmedla känsla, kontext och upplevelse genom konceptgrafik. Arbetet gick 
alltså inte ut på att skapa eller designa en färdig storytelling-upplevelse där praktiska 
moment förklaras i dokumentation eller textbeskrivningar. Detta är dock något som 
konceptbilderna kan ligga till grund för i ett framtida arbete. 

I kapitel 2 förklaras de begrepp och teorier som utgör en basis för undersökningen. Det ges 
en förklaring till grunderna av effektiv bildkommunikation, vad vallfärd utifrån olika 
perspektiv innebär och begreppet storytelling klargörs. Det förklaras även vad 
impressionism och impressionistisk estetik innebär och vilka kopplingar denna har till 
konceptgrafik och digitalt måleri.  

Kapitel 3 redogör för undersökningens problemformulering, metodbeskrivning och urval. 
Undersökningen utfördes delvis tillsammans med ungdomar ute på pilgrimsleder runtom i 
Skaraborgstrakterna och delvis via internet gentemot ett bekvämlighetsurval på en 
konstrelaterad hemsida. 

I kapitel 4 förklaras den estetiska process vilken gav upphov till de bilder som skulle 
användas i undersökningen. Inspiration, tillvägagångssätt och arbetsprocess förklaras och 
beskrivs. 

Kapitel 5 ämnar till att redovisa och utvärdera den praktiska undersökningen samt 
resultaten som genererats i samband med denna. 

I kapitel 6 analyseras och diskuteras slutligen de resultat som redovisats i kapitel 5. Förslag 
och idéer kring framtida arbete utifrån frågeställningen redogörs även för i detta kapitel. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel förklaras de begrepp och teorier som utgör en grund till föreliggande arbete. 

2.1 Bildkommunikation 
För att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med bild krävs en förståelse för de 
grundläggande element som avgör hur en bilds innehåll förmedlas. Eftersom 
undersökningen berör förmedlandet av koncept i bildform förklaras här några av de mest 
grundläggande områdena inom bildkommunikation. 

2.1.1 Komposition 
Bo Bergström skriver i Effektiv visuell kommunikation: hur man får ett budskap att nå 
fram i print, film och webbsajter (2009)  om bildens ”a & o”. Bergström utgår från att denna 
bokstavskombination i bildsammanhang står för ”attraherande och orienterande” och menar 
att om bildkonstnären inte förmår att med sin bild attrahera och samtidigt orientera 
betraktaren, faller syftet med bilden (2009: s. 180). 

Att komponera sin bild symmetriskt innebär att huvudmotivet placeras i mitten av ytan. 
Bergström menar att människans öga attraheras av symmetriska bilder då dessa utstrålar 
balans och struktur. Kompositionen blir därför harmonisk och lugn, men inte särskilt 
dynamisk. För att få en dynamisk bild är en asymmetrisk komposition att föredra. En 
asymmetrisk bild komponeras med hjälp av frigjorda ytor, vilka i förhållande till varandra, 
skapar kontrast och spänning (2009). 

Vid skapandet av en asymmetrisk bild kan man förhålla sig till en så kallad 
tredjedelsindelning. Denna utgör ett vägledande rutnät som hjälper bildkonstnären placera 
bildens viktigaste del på rätt ställe. Indelningen skapas med två linjer som bildar tre lika 
stora delar. Bildens horisontlinje kan med fördel förhålla sig till en av dessa linjer. Om så 
önskas, kan två linjer läggas till för att skapa nio delar. Om huvudmotivet placeras i något av 
kryssen som tillkommer skapas en stark komposition.  

 
Figur 1 Tredjedelsindelning 

2.1.2 Ljus och färg 
I en bild underlättar ljussättning gestaltning av djup. Med hjälp av ljuset framträder 
konturer som kan användas för att skapa spänning och dynamik i kompositionen. Konturer i 
form av skuggor har stor betydelse för hur bilden uppfattas. Detta skriver Bergström, som 
menar att en bild vars föremål saknar skuggor ger en odefinierad förankring eller plats i 
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rummet. Med skuggor fastställs positionen av föremålet. Dessutom definierar skuggor 
golvets yta och karaktär. (2009: s. 188-189)  

Det är inte bara skuggor som framträder med hjälp av ljus. Ljuset gör det möjligt för färger 
att träda fram. När ett föremål belyses både absorberas och reflekteras ljusstrålar. De 
reflekterade strålarna tas upp av våra nervsystem, som har förmågan att reagera på 
strålningens olika våglängder (Bergström, 2009, Honour & Fleming, 2009 s. 11). Människor 
kan se omkring 1 miljon färger. Kartläggning och systematisering av färg är därför till stor 
nytta för konstnärer, grafiker eller många andra yrkesgrupper där färglära ingår i vardagen. 

Ett vanligt system för beskrivning av färger är NCS (Natural Colour System). Det är ett 
system som utvecklats under århundraden och baseras på elementärfärgerna- gult, rött, 
blått, grönt (kulörta), svart och vitt (okulörta). Dessa ”rena” färger är utplacerade i en 
tredimensionell färgkropp som delats in i två mer lättförstådda modeller; färgcirkeln och 
färgtriangeln. I färgcirkeln är de kulörta färgerna utplacerade med jämna mellanrum. 
Blandningar av färgerna kallas kulörtoner. Mellan gult och rött finns orange, mellan rött och 
blått finns lila, mellan blått och grönt finns turkos och mellan grönt och gult finns gröngula 
färger. Färgerna på den vänstra halvan kallas för kalla, och på den högra varma (Bergström, 
2009). Temperaturen kan dock inte mätas i någon konkret bemärkelse. Vår uppfattning om 
färgernas skiftande temperatur är psykologisk. De kalla färgerna lyfter fram känslan av 
vinter, skugga och natt, medan de varma talar för passion, kryddstarkhet och flammor, vilket 
av konstnärer utnyttjats genom tiderna (Gurney 2010, Honour & Fleming, 2009). 

Med färgkroppens andra modell, färgtriangeln, kan kulörtoner blandas med de icke kulörta 
färgerna, för att antingen mörkas ned eller ljusas upp. Färgens mättnad kan också 
bestämmas eftersom inblandningen av grått möjliggörs. 

 
 

Figur 2 NCS, Natural Colour System 

2.2 Konceptuellt & Perceptuellt 
John Fleming och Hugh Honour (2009) beskriver två, vid tecknandet eller målandet av en 
bild, övergripande tillvägagångssätt: det konceptuella och det perceptuella. 
 
Konceptuellt = konstruerad från minnet. Den konceptuella bilden är återskapad efter 
minnesbilden eller av kunskapen om det gestaltade föremålets attribut. Insikten om 
föremålets egenskaper kan redogöras för genom att i bilden demontera och sammanfoga det 
- framifrån, bakifrån och från sidorna - så att alla blir synliga samtidigt, en förekommande 
teknik i skapandet av exempelvis design och konstruktionsritningar. 
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Perceptuellt = konstruerad från vad ögat ser. Det perceptuella skapandet tillämpas vid till 
exempel stilleben- eller krokiteckning där konstnären registrerar och avbildar det verkliga 
utseendet hos något han ser. I praktiken är dock motiven oundvikligen påverkade av vad 
konstnären känner till om de avbildade föremålens egenskaper och hur de tidigare avbildats.  
 
Honour & Fleming menar att, eftersom man oundvikligen kan låta bli att influeras av vad 
man vet eller bortse från vad ögat uppfattar, är alla sorters målningar till viss del både 
konceptuella och perceptuella (2009, s.9). 

2.3 Ikonologi 
En del av undersökningen i detta arbete bottnar i analys av hur vallfärd och pilgrimer 
generellt avbildas. Ikonologi är en term som används för att beskriva en metod för analys av 
bild. Begreppet användes i synnerhet av konsthistorikern Erwin Panofsky som delade in det 
ikonologiska tillvägagångssättet för analys av bild i tre steg: bildens uppenbara mening, dess 
formelement och refererade objekt (vad den föreställer), dess konventionella mening 
(identifikation av framställda personer, ofta litterära) och dess inre mening och innehåll 
(tolkad utifrån förståelse och lyhördhet för mänskligt medvetande, symboltolkning) (Honour 
& Fleming, 2009) (Hermerén 2006). De analytiska stegen beskrivs som nivåer vilka är 
beroende av varandra. De hjälper analytikern att skapa en sorts ultimat förståelse för verket i 
fråga.  

2.3.1 De tre stegen för ikonologisk bildanalys 
Via den första nivån, den pre-ikonografiska, skapar man sig en grundläggande förståelse för 
verkets innehåll och figuration. Här krävs endast allmänbildning från betraktaren, då nivån 
går ut på att identifiera framställningen av djur, människor eller föremål utan vidare 
tolkning av relation eller kontext. Till denna nivå tillhör även enkel identifiering av gester, 
uttryck och handlingar (Hermerén 2006). 

 
Den andra nivån, den ikonografiska analysen, är mer avancerad och handlar om att skapa sig 
en bredare uppfattning om verkets baktanke, vilket kan uppnås genom att analysera det i 
relation till bland annat relevant litteratur, narration och mytologi. Betraktaren får således 
kunskap om mytologiska och metaforiska kopplingar till verket, där kontexten som 
tillhandahålls möjliggör för bland annat identifikation av framställda personer som specifika 
individer (från en pre-ikonografisk tolkning som ”kvinna” till ”Jungfru Maria”). 

Vid den tredje nivån, den ikonologiska tolkningsfasen, begärs kulturhistorisk kunskap av 
betraktaren som tolkar verket i relation till omvärldens kulturer och samhällen. Den 
ikonografiska analysens insamlade data ligger till grund för den ikonologiska 
tolkningsfasen, där den kan begrundas för att ge en förståelse för symboliska värden i en 
bild. Tolkningsfasen kräver hos betraktaren en förståelse för det mänskliga medvetandets 
essens, så att verkets innebörd kan tolkas på rätt sätt. Risken med den ikonologiska 
tolkningsfasen är att bilden överanalyseras, och att spekulativa tankar kring verkets mening 
manifesteras trots att de inte stämmer överens med konstnärens (Hermerén 2006). 

2.4 Impressionismen 
Konstvetaren Syster Wendy Beckett skriver att impressionisterna skildrade verkligheten med 
nya ögon (2002, s. 173). En sann impressionistisk målning är perceptuellt målad, har ett 
utomhustema och återger ett spontant ögonblick i ljusets livlighet. Impressionismen 
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uppkom i samband med en utställning på ”De refuserades salong” år 1874, där många av 
verken som ställdes ut kategoriserades som ”impressionistiska” på grund av deras impulsiva 
framtoning (Beckett, 2002). Ordet hämtades från namngivelsen av Monets verk ”Impression 
– Sunrise” (1872) vilket anammades av andra, och stilen var därmed född (Honour & 
Fleming, 2009). 

Claude Monet var en av de största impressionisterna. Istället för att iaktta former och 
konturer, observerade han ljuset och färgerna han såg träda fram ur atmosfären. För att inte 
gå miste om känslan han fick från det första intrycket, fångade och återgav han det under 
öppen himmel (Honour & Fleming, 2009, Beckett, 2002. s.294). Detta är tydligt just i verket 
”Impression – Sunrise” (1872), där Monet fångar naturens visuella effekter och färger i form 
av dimma, rök och smutsigt hamnvatten (Honour & Fleming, 2009, s. 704). 

2.4.1 Impressionistiskt 
Impressionistiskt måleri kan stilmässigt beskrivas med orden: På duk grunderad med vit 
färg, ett skissartat måleri med lätt utspridda separata fläckar av klara färger som på ett 
avstånd optiskt blandas för att återge de avbildade föremålens ytor (Honour & Fleming, 
2009, s. 703). Isoleringen av färgfläckarna skapar intrycket av ”uppbrutenhet” vilket 
refereras till som ”uppbruten färg”, från engelskan: Broken Color (Gurney, 2010). 
Konstnären Jerry Fresia använder tekniken och menar i sin artikel ” Techniques of the 
Impressionists: How to Paint with Broken Color” (Painting.about.com 2012-01-19) att 
färgerna i kombination med penseldragen förmedlar ljusets energi, vilket han menar 
återspeglas i hans verk. 

2.4.2 Schumring 
Canvasens och tidigare målade penseldrags skrovlighet utnyttjas för att i en målning ge 
ytterligare ljuskontrast. Ojämnheterna borstars och gnids på, vilket låter lager av 
underliggande färg träda fram och lysa igenom (Nationalencyklopedin, 1995). 

 

Figur 3 Uppbruten färg och schumring. Den vänstra bilden är en in-zoomad version av den 
högra. (Jerry Fresia, Three Pears) 
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2.5 Digitalt måleri i impressionistisk stil 
En begränsning man möts av när man på digitalt vis ska skapa en impressionistisk bild är att 
kanvasen, alltså bildskärm och dator, till viss grad inte är transportabel eller lämpad att ha 
utomhus. Som Beckett (2002) förklarar uppkom den impressionistiska stilen till följd av att 
utomhusmåleriet blev mindre omständligt. En med hjälp av stationär dator digitalt skapad 
bild har således svårt att fullt uppnå kriterierna som kännetecknar den impressionistiska 
stilen. Med hjälp av en portabel digital canvas, till exempel iPad (Apple Inc.) är detta dock 
möjligt. 

Att konstnären begränsas till inomhusmåleri hindrar honom dock inte från att använda de 
tekniker som utmärker den impressionistiska stilen. Uppbruten färg kan fritt 
experimenteras med och texturer kan appliceras för att ytterligare ge intrycket av 
impressionism. Lyster och färg som uppmärksammas i den impressionistiska stilen kan 
förstärkas genom att utnyttja olika effekter som de digitala redskapen tillhandahåller. Den 
impressionistiska stilen handlar om att fånga ett intryck och en känsla, något som även 
eftersträvas i konceptgrafik.  

2.5.1 Konceptgrafik 
Concept art är det engelska begreppet för en illustrationsform som används i bland annat 
skapandet av film, dataspel, animation eller serietidningar. Bildernas syfte är att grafiskt 
presentera och visualisera både idé och känsla. Till skillnad från traditionell konst, är inte 
tanken med konceptgrafik att lämna utrymme för abstrakta tolkningar av bilderna. Inom 
dataspel kan konceptbilder till exempel användas för att visualisera idén om en spelbar 
karaktär eller en för spelaren tillgänglig miljö. För att på ett effektivt sätt skapa 
detaljrikedom i ett miljökoncept kan man med digitala redskap blanda in fotografier i 
motivet. Detta kallas för matte painting.  

Conept art får inte blandas ihop med konceptkonst som är en konstriktning (Wikipedia, 
2013-02-12). I denna text kommer därför det svenska begreppet konceptgrafik användas. 

2.5.2 Storytelling 
Lena Mossberg, professor i upplevelseekonomi, skriver att storytelling innebär att bygga upp 
en verksamhet delvis eller helt kring en historia. Storytelling används i stor grad av 
upplevelseindustrin där det oavsett om det berör en produkt, en organisation eller en 
destination handlar om att för kunden skapa en upplevelse (Mossberg, 2007).  

Berättelser har genom alla tider använts för att inspirera och förena människor. Uråldriga 
folkstammar använde mytologiska berättelser om gudar och förfäder för att sätta prägel på 
gruppens identitet och etablera ett rykte. Samma koncept återfinns i begreppet storytelling. 
Det handlar om att måla upp en bild om verksamhetens syfte, mål och ståndpunkt- allt för 
att inspirera kund som anställd. (Fog, Budtz & Yakaboylu, 2005 s. 16-17).  

Lena Mossberg listar upp två övergripande förutsättningar som hon anser gör att kundens 
upplevelse blir extraordinär: 

(1) Upplevelsen sker inom en tydlig gräns, en speciell värld eller ”enklav”, inom vilken 
kunden kan känna sig bortkopplad från vardagen. 
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(2) Upplevelsen kretsar kring en unik historia som kunden aktivt är med och skapar, 
vilket kan bidra till att verksamheten får ett bra rykte och upplevelsen blir 
svårplagierad. 

För att uppnå kriterierna måste verksamheten erbjuda en kontext som engagerar och 
absorberar kunden. Kontexten kan byggas upp med hjälp av tema och historia, två åtskilda 
grundpelare, skriver Mossberg som menar att ett tema kan identifieras som en 
genomsyrande idé eller ett koncept, till exempel regnskogstema, medan en historia 
definieras av budskap, handling och konflikt (Mossberg, 2007). 

2.5.3 Konceptgrafik och storytelling 
Storytelling går alltså ut på att i en verksamhet låta kunden leva sig in i en från vardagen 
skild upplevelse. Som även förklarats ovan förmedlar konceptgrafik effektivt idéer med 
bildspråk. Koncept kan även ge uttryck för känsla och upplevelse. Således kan konceptgrafik 
användas för att illustrera en känsla man i en storytelling-upplevelse vill ska framträda. 

Anställda vid kommunikationsbyrån Stylt Trampoli AB använder storytelling som 
grundkoncept i utformandet av företagets designprojekt för bland annat restauranger och 
hotell. Varje projektmål präglas av en unik stil och karaktär vars design är kopplad till ett 
storytelling-koncept (stylt.se 2013-02-13). Det är troligt att känslan framträder tack vare att 
idéer vid ett inledande stadium visualiserats med hjälp av konceptgrafik.  

I föreliggande arbete kommer fokus att ligga på att förmedla känslan av en storytelling-
upplevelse. Denna känsla gestaltas genom konceptgrafik. Storytellingens olika moment och 
utmaningar kommer således inte förklaras genom varken designdokument eller 
textbeskrivningar. Det handlar alltså om att med hjälp av bild gestalta ett koncept/en idé 
som kan ligga till grund för en mer avancerad designutveckling av en storytelling-upplevelse. 
Bilderna kommer att genomsyras av en äventyrlig känsla, där umgänge, vandring och 
ankomst gestaltas i en Final Fantasy X (2001)-influerad manér och kontext. 

2.6 Vallfärd 
Vallfärd, eller pilgrimsvandring, existerar inom alla huvudreligioner, Buddhism, Hinduism, 
Islam, Judendomen och Kristendomen och är inom både religion och kultur ett välkänt 
fenomen (Collins-Kreiner, 2006). Ordet pilgrim kommer från medeltidslatin pergeri’nus 
som betyder ”resa utomlands” (Nationalencyklopedin, 1995) vilket kan summera fenomenets 
praktiska handling, men kanske inte dess sanna innebörd.  

2.6.1 Sekulär och religiös 
Etnologen Peter Jan Margry är redaktör för antologin Shrines and Pilgrimage in the 
Modern World (2008) och skriver inledande att det ännu inte finns någon glasklar 
akademisk definitionen av begreppet vallfärd. Margry m.fl. anser att detta bland annat beror 
på att det i forskning kring begreppet inte getts tillräckligt med utrymme för sekulära 
helgedomar och vill därför bredda och återförnya konceptet av vallfärd. 

Enligt ett traditionellt synsätt är en pilgrim en person som, med religiös inspiration, tar sig 
an en resa för att vid målet få känslomässig och spirituell upplevelse. Margry m.fl. menar att 
människor som vandrar till sekulära helgedomar borde betraktas som pilgrimer, trots att 
vandringen inte är kopplad till någon specifik religion, då de anser det troligt att sekulära 
helgedomar är ett resultat av ett, hos människor, andligt och existentiellt sökande. Sekulära 
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pilgrimsdestinationer, så som grav- eller minnesplatser tillhörande kända och folkkära 
personer, blir på ett sätt ”heliga” och till viss mån ”religiösa”, då de tjänar i syfte att ge 
känslomässig och spirituell upplevelse- två ändamål med en pilgrimsvandring. 

2.6.2 Vallfärd då och nu 
Pilgrimsrörelsen var under medeltiden en bindande kraft som förenade människor av olika 
kulturer, samhällsklasser och härkomst. Ett populärt mål under denna tid var Santiago de 
Compostela, ett i förhållande till andra pilgrimsorter, icke lättåtkomligt mål vilket må ha 
bidragit till en utmaning, således en faktor för dess popularitet (Honour & Fleming, 2009). 
Om man utgår från faktumet att vallfärdens icke-vardagliga förhållanden ska stärka 
personen i hans eller hennes tro och öppna upp för nya insikter (Collins-Kreiner, 2006) kan 
mer lättillgängliga orter ha ansetts för vardagliga och icke trostärkande. Att Santiago de 
Compostela var ett populärt mål hade också och att göra med legenden om att aposteln 
Jakobs kvarlevor skulle ha begravts där (Chemin, 2011). 

Man gick på vallfärd för att bland annat ta emot välsignelsen vid målet eller för att visa 
tacksamhet gentemot de välsignelser man fått. Många som hade syndat fick som straff att gå 
på vallfärd för att på så vis bli försonade (Honour & Fleming, 2009). Dessa attribut utmärker 
en klassisk bild av vallfärdens kultur som genom åren har utvecklats och förändrats. 

Santiago de Compostela är fortfarande en populär pilgrimsort och tack vare sitt kulturarv ett 
känt turistmål. Platsen och dess vandringsrutter drar till sig både kultur- och ro-sökare 
vilkas vandring kan betraktas som ”försiggående”. Denna icke-klassiska sortens vallfärd 
kretsar kring själva passagen då varken startpunkt eller mål egentligen är av relevans. Fokus 
ligger på att uppleva naturen, dess stillhet och frihet (Margry, 2008). Dessa personer skulle 
kunna anses vara turister, då turism och vallfärd delar många egenskaper. Men i grund och 
botten skiljer de sig på grund av det faktum att vallfärd generellt förknippas med en 
spirituell icke-vardaglig resa och turism endast med en icke-vardaglig (Collins-Kreiner, 2006 
s.8). 

2.6.3 Vallfärd och symbolik 
På grund av att pilgrimsrörelsen till stor del brett ut sig i Spanien är den mest kända 
symbolen som är kopplad till vallfärd pilgrimsmusselsnäckan, vilken man förr vid Galiciens 
(Spanien) kust kunde hitta i överflöd. Snäckskalen togs med som souvenirer och användes 
som bevis på att pilgrimen hade nått sitt mål. Även idag används snäckskalet för att 
symbolisera vallfärd, den kan bland annat återfinnas vid vägkanter, hängandes från 
lyktstolpar eller på moderna trafikskyltar (Chemin, 2011 s. 43). 
 
Vandringskäppen är också en välkänd symbol för pilgrimsfenomenet. Många pilgrimer 
lägger tid på att i den rista in personliga eller religiösa motiv, namn på platser eller 
meningsfulla ord. Det är inte ovanligt att käppen får ett högt personligt värde för pilgrimer 
som, ifall de skulle glömma den, ibland är beredda att vända om och vandra flera kilometer i 
hopp om att återfinna den. 

Både käppen och pilgrimsmusselsnäckan markerar pilgrimen och utskiljer honom eller 
henne från andra vandrare. Detta underlättar för igenkännande av personer med 
gemensamma mål (Chemin, 2011 s. 43-44). 
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Figur 4 Pilgrimssnäcka och vandringskäpp 

 

2.6.4 Vallfärd i dataspel 
David Buckingham skriver i Computer Games – Text, Narrative and Play (Carr m.fl. 2008) 
att man kan urskilja olika typer av spel genom att jämföra deras olikheter. Ett av dessa 
tillvägagångssätt handlar om att definiera ett spel genom att iaktta huruvida utforskning av 
spelvärlden uppmuntras eller om spelaren måste följa en linjär väg (2008: s. 7). 

Ett spel som presenterar en linjär väg kring vilken spelaren måste förhålla sig om hen önskar 
nå sitt mål öppnar upp möjligheten att spelet kretsar kring en pilgrimsfärd. Detta spelsätt 
stämmer väl in på Final Fantasy X (2001) där spelaren följer en förbestämd väg som till en 
begränsad grad tillåter utforskning av omgivande miljö.  

2.6.5 Final Fantasy X 
Final Fantasy X (2001) är ett single-player role-playing game för Playstation 2 (Sony). I 
spelet lär spelaren känna hjälten Tidus. Han slår följe med pilgrimen Yuna som i sin vallfärd 
söker kraft för att vid målet besegra ”Sin”, ett jättelikt monster vilket, enligt den fiktiva 
religionens koder, är priset som världen får betala för människornas synd. Pilgrimer har i 
århundraden vallfärdat i en ändlös cykel då Sin aldrig besegrats permanent: en synnerligt 
dyster rit då de i sin sista ritual (The Final Summoning) måste offra sina liv. När Tidus får 
reda på att Yuna i sin sista ritual kommer att dö fylls han av motivation att förgöra Sin en 
gång för alla, utan att Yuna ska behöva offras (Wikipedia 2013-02-04). 
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Glen R. Spoors menar i sin doktorsavhandling: Meaning and Emotion in Squaresoft's Final 
Fantasy X : Re-Theorising “Realism” and “Identification” in Video Games (2005) i kapitel 
fem under rubriken ”Narrative Macrostructures” att Final Fantasy X (2001) lägger fokus på 
att historien bakom händelserna gradvis uppenbaras genom handlingen i spelet, vilket gör 
att man som spelare ständigt får nya insikter. Ett exempel på detta är att den fiktiva kyrkan 
genom hängivna karaktärer presenteras som rättfärdig vilket gör att spelaren kan överraskas 
parallellt med karaktärerna i samband med att kyrkans sanna motiv förklaras för dem 
(Spoors, 2005).  

Oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt återspeglar Final Fantasy X (2001) vallfärdens 
insiktsgivande upplevelser som Collins-Kreiner (2006) förklarar stärker pilgrimens tro (från 
engelska: faith). Eftersom Yuna och hennes kompanjoners tro ligger i att kunna rädda 
världen och skänka människorna en efterlängtad glädje, motiveras de av faktumet att 
världen även kan räddas från kyrkans strikta och falska regler. En ytterligare koppling från 
pilgrimsfenomenet som kan ses i Final Fantasy X (2001) är presentationen av ”synd”. 
Honour & Fleming (2009) förklarar att människor på medeltiden ibland bestraffades med 
pilgrimsvandring för att vid målet försonas från deras synder. Begreppet ”synd” har 
dramatiserats i Final Fantasy X (2001) där det porträtteras som ett förskräckligt monster 
(engelska: Sin): ett straff i konkret mening. En pilgrim som Yuna, vars mål är att besegra Sin, 
påbörjar således inte sin vallfärd i hopp om att försona sig själv, utan hela världen.  

2.7 Pilgrim Skara 
Skara kommun arbetar i projektet ”Pilgrimsleden” med infrastruktur och administrativt 
arbete kring vallfärdsrutter runtom i Skaraborg. Olika pilgrimsleder binds nu ihop och 
tanken är att man i framtiden ska kunna vandra genom Skaraborg hela vägen till Nidaros, 
Trondheim, Norge (pilgrimskaraborg.se 2012-02-12). I intervju med Johanna Andersson, 
projektledare kultur och turism Skara, förklarades att ekonomiska bidrag till projektet 
kommer från både Skara kommun och Kultursekretariatet vid Västra Götalandsregionen. I 
projektet existerar ett samarbete med bland annat Katedralskolan i Skara, som i sin tur har 
ett utbytessamarbete med en spansk skola i Villanueva, vilket möjliggör för 
utbytesvandringar i respektive länder. I diskussion med Johanna förklarades att man i 
allmänhet inte märkt ett vidare stort intresse hos ungdomar, men att de som väl testat 
pilgrimsvandring varit väldigt nöjda. I samband med denna diskussion uppkom idén om att 
skapa ett dataspels-influerat storytelling-koncept. Ett sådant skulle eventuellt kunna skapa 
ett intresse vilket får ungdomars ögon att öppnas för pilgrimsfenomenet. Detta ligger till 
grund för arbetets frågeställning nedan. 
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3 Problemformulering 
Pilgrimsfenomenet kopplas ofta till en religiös dedikation - troligen på grund av det faktum 
att fenomenet återfinns inom alla världens huvudreligioner.  Men pilgrimsvandring behöver 
inte alltid ha med religion att göra, utan kan mer handla om att bereda tid för eftertanke och 
själslig ro, något som kan vara mycket svårt att erhålla i vår ständigt uppkopplade 
informationsera. Det låg i undersökningens intresse att se om man genom förmedlandet av 
en äventyrlig känsla kunde attrahera ungdomar att gå pilgrimsvandring, så att de kunde få 
uppleva dess rogivande karaktär.  

Dagens ungdomskultur är i viss utsträckning kopplad till dataspelskulturen. I ett typiskt 
dataspel blir man tilldelad en roll i en progressiv miljö med ett narrativt belöningssystem att 
förhålla sig till. Begreppet storytelling och dess innebörd liknar i viss grad grundformen för 
dataspel, båda företeelser handlar om att presentera en, i förhållande till den vardagliga, 
alternativ miljö att leva sig in i. 

I en dataspelsproduktion används bland annat koncept i bildform för att ge uttryck för den 
känsla man vill förmedla. Koncepten kan i ett tidigt skede av produktionen generera respons 
från en målgrupp. I föreliggande arbete som utfördes i samarbete med Skara kommun, var 
tanken att testa om ett liknande arbetssätt skulle fungera inom storytelling. Det vill säga om 
bildkoncept kan användas för att förmedla innehållet i en storytelling-upplevelse riktat 
gentemot en viss målgrupp. I detta fall mot ungdomar. Frågeställningen är: 

Kan man med inspiration från dataspel skapa ett storytelling-koncept i bildform som 
förmedlar en upplevelse vilken attraherar ungdomar? 

3.1 Metodbeskrivning  
Undersökningen gick ut på att testa om bilder med dataspel som perspektivisk referens kan 
väcka intresse hos en ungdomlig målgrupp om de används i en storytellingkontext.  

För att undersöka frågeställningen skapades konceptbilder. Konceptbilderna utgjorde och 
beskrev ett storytellingkoncept. Storytellingkonceptet testades för att se om det via detta 
perspektiv (dataspel som ungdomskultur) kunde generera en mer positiv respons från en 
ungdomlig målgrupp än vad uppdragsgivarna tidigare erfarit. 

För att bilderna skulle förmedla rätt känsla skulle de attrahera, orientera och uppnå en viss 
grad av konstnärlig nivå. Därför skapades de med kunskap om och med inspiration från 
impressionistiskt måleri där färgstark lyster och spontana ögonblick genomsyrade motiven. 
Impressionistisk stil passade bra då detta måleri till viss grad återspeglar konceptgrafik, vars 
syfte är att snabbt beskriva och fånga en känsla. Den övergripande känslan som bilderna 
förmedlade var känslan av äventyr, för att genom denna väcka intresse. 

Storytelling-konceptbilderna skapades med vallfärdsäventyr i dataspel som referens och 
inspiration då dataspel liksom storytelling handlar om att tillhandahålla en upplevelse- 
utöver den vardagliga, en miljö att leva sig in i. För att anknyta till pilgrimsfenomenets 
rogivande karaktär har fokus legat på dataspelens story- och inlevelseaspekter snarare än 
action- och tävlingsaspekter. Det spel som ställdes i centrum var Final Fantasy X (2001) 
vilket tillhör genren RPG (role-playing game). Denna genre ansågs vara lämplig att influeras 
av då storytelling-upplevelsen skulle kunna skapa en rollspelsvänlig äventyrsmiljö. Här 
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testades således om dataspel kunde vara till inspiration och nytta vid utvecklandet av 
föreliggande projekt och vilken sorts respons denna influens kunde komma att få.  

En vanlig webbsökning med sökordet ”pilgrimage” genererar mer än en miljon 
sidoreferenser (Collins-Kreiner 2006). Ett liknande resultat borde således kunna gälla för 
bildsökning. För att ytterligare förhålla arbetet till en lämplig visuell ram överblickades och 
analyserades den generella bildgestaltningen av pilgrimsfärd som finns publicerad på 
Internet. 

3.1.1 Kvantitativ metod 
En kvalitativ metod var från början tänkt att vara tillräcklig för att svara på arbetets 
frågeställning. Men på grund av diverse omständigheter reducerades omfattningen av den 
kvalitativa delen. En kvantitativ undersökning utfördes då för att kompensera för detta. Den 
kvantitativa delen ämnade till att på en mer konkret nivå förstå hur bilderna och konceptet 
uppfattades av målgruppen. Svar gällande målgruppens generella inställning till storytelling-
konceptet eftersträvades att få. Tanken var att förstå huruvida konceptbilderna var relevanta 
för arbetets frågeställning. Om så inte var fallet hade bilderna behövt presenteras på ett 
annorlunda sätt i samband med den kvalitativa undersökningen. 

Den kvantitativa undersökningen utfördes via internet. Det eftersträvades att med det 
kvantifierbara data som samlades in, skapa en förståelse kring hur bilderna av målgruppen 
tolkades. Webbenkäten som användes skulle också generera svar på målgruppens inställning 
till konceptet samt pilgrimsfenomenet i allmänhet. Utöver webbenkäten kom även en 
extrafråga att skickas ut till ett antal personer. Denna undersökte huruvida respondenterna 
ställde sig mer positivt till en story-influerad pilgrimsvandring, i förhållande till en icke 
sådan. Undersökningen gick främst ut på att generera kvantifierbar data vilkas förhållande 
kunde mätas, något som ofta är en kvantitativ undersöknings syfte (Østbye m.fl., 2003, s. 
64). Men det gjordes även rum för en mer kvalitativ aspekt med undersökningen, då 
respondenterna i stor utsträckning kunde kommentera och motivera sina val.  

3.1.2 Kvalitativ metod 
Undersökningen använde sig också av en kvalitativ metod. Denna bestod av gruppintervjuer 
och samtal vilka utfördes i samband med en pilgrimsvandring runtom i Skaraborgstrakterna. 
Till en början skulle undersökningen utförts i samband med en veckas pilgrimsvandring i 
Spanien, men resan blev inställd på grund av att reseledaren blev sjuk. En 
pilgrimsupplevelse i mindre skala kom istället att tas tillvara på. För att kompensera för den 
kvalitativa delens nedskärning utfördes en kvantitativ undersökning vilken beskrivs ovan. 

Kvalitativa intervjuer hade för detta arbete många fördelar då de bland annat möjliggjorde 
för kartläggning av sociala relationer, kommentarer och bekräftelse av data. 
Pilgrimsvandringsgruppen användes för att diskutera olika idéförslag på basis av ett 
grundkoncept som tillhandahölls. För att en kreativ miljö skulle uppstå användes en 
ostrukturerad intervjumall då en sådan möjliggjorde för mer informella samtal. Detta var att 
föredra då det låg i undersökningens intresse att låta informanterna komma med 
överraskande bidrag och infallsvinklar (Østbye, Larsen, Knapskog & Helland, 2003). Dessa 
bidrag kan användas för att stärka konceptets sannolikhet att tilltala rätt målgrupp. En 
kvalitativ metod användes också för att få social respons och återkoppling på konceptet.  
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Den kvalitativa delen av undersökningen ämnade till diskussion med ungdomar vilka visat 
intresse för pilgrimsvandring. Eftersom dessa ungdomar under undersökningens gång fick 
uppleva vallfärd, ställdes frågan om de trodde att storytelling-konceptet hade förbättrat 
deras upplevelse eller tvärt om. Det utgicks från att gruppintervjuer skulle vara fördelaktiga 
då dessa kunde leda till samtal som forskaren aldrig annars skulle fått ta del av (2003, s. 
103). Detta förutsatte dock att respondenterna skulle våga uttrycka sin egen åsikt inför andra 
och inför frågeställaren. Ärlig återkoppling är inte självklar, i synnerhet i de fall då 
informanterna inte vill såra forskaren, vilket i detta fall skulle påverka åsikter om dennes 
konceptbilder. Därför var det väsentligt att i samband med undersökningen försöka skapa en 
stämning och miljö där respondenterna kunde känna sig trygga i situationen. Det bör 
nämnas att det mellan frågeställaren och flera respondenter existerade en språkbarriär, 
vilket ytterligare var en faktor som försvårade återkopplingsmomentet. 

3.1.3 Urval 
Undersökningen genomfördes med två grupper. Ett bekvämlighetsurval till den kvantitativa 
undersökningen och en ”intressegrupp” till den kvalitativa. Urvalet för den senare kan alltså 
kallas strategiskt. Bekvämlighetsurvalet baserade sig på medlemmar på den konstrelaterade 
hemsidan www.deviantart.com. Detta urval gjordes då personerna i fråga visat intresse för 
forskarens, på hemsidan publicerad, konst. Detta urval användes för att vid den kvantitativa 
undersökningen minska antalen mätfel. Det utgicks ifrån att man sällan ger slarviga svar till 
någon vars erfarenhet man uppskattar. Att basera urvalet på Deviantart.com lämpade sig 
även åldersgruppmässigt.  

Intressegruppen, som undersökningen baserade sin kvalitativa del på, bestod av de 
ungdomar vilka deltog i pilgrimsvandringen som utfördes i samarbete med Skara kommun. 
Eftersom de anmält sig till vandringen är det troligt att de haft visst intresse för 
pilgrimsvandring. Inför denna grupp presenterades storytelling-konceptet, i form av bild och 
beskrivning, för att undersöka ifall respondenterna trodde att storytelling-upplevelsen skulle 
förbättrat deras upplevelse, försämrat den eller inget av de båda. 

Något som de båda urvalen hade gemensamt var att de representerade en ungdomlig 
målgrupp. Urval görs för att slippa intervjua väldigt många fler personer (Østbye m.fl, 2003 
s. 151). För att få intressanta intervjuer är urvalen av ungdomar baserade på respektive 
intressen (bekvämlighetsurvalet för bild/konst och intressegruppen för pilgrimsvandring). 
Således slapp forskaren lägga tid på att intervjua personer som ändå inte intresserade sig för 
respektive ämne och bearbeta irrelevant återkoppling. Bekvämlighetsurvalet hjälpte att 
säkerställa hur konceptet upplevdes utifrån ett intresse för konst. Gruppen av 
vallfärdsintresserade ungdomar kunde ge viktiga infallsvinklar på hur de upplever konceptet 
gentemot deras erfarenhet. 
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4 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs den estetiska process vilken gett upphov till de bilder som användes i 
undersökningen. 

4.1 Inspiration 
Bilderna skapades under en kreativ process som pågick under en månads tid. Inspiration var 
av stor vikt för att ett arbetsflöde skulle kunna upprätthållas. Ordet inspiration definieras 
som en process i vilken man känner sig mentalt stimulerad till att skapa något, i synnerhet 
något kreativt (oxforddictionaries.com 2012-03-21). Jim Connolly skriver i sin artikel om 
olika sätt att inspireras på och menar att det är mycket individuellt. Man kan inspireras av 
bland annat böcker och promenader. Vanligt är att man blir inspirerad av andra personers 
verk. Picasso ansåg att man i brist på inspiration skulle stjäla andras idéer för att utifrån 
dessa skapa något eget (Connolly, 2012). 

Idéer till bilderna som skapats i detta arbete har hämtats från dataspelens värld och mycket 
inspiration har dragits från Final Fantasy X:s universum. Idéerna är inte plagierade. Austin 
Kleon menar i sin bok Steal Like an Artist (2012) att det är stor skillnad på att plagiera och 
att kopiera. Plagiat handlar om att få någon annans verk att framstå som ens eget, till 
skillnad från kopiering, som kan liknas vid bakåtvänd ingenjörskonst i vilken delar tas isär 
för att få en bredare uppfattning om funktionen (Kleon, 2012).  I detta fall berör de 
”kopierade” idéerna Final Fantasy X:s setting och miljö, något som återskapats enligt en 
egen tolkning. På så sätt uppnåddes den eftersträvade dataspelsinfluensen vilken skulle 
genomsyra bilderna. 

Ytterligare inspiration har hämtats från olika impressionistiska verk från vilka färg och 
teknik har återgetts för att ge bilderna en estetiskt tilltalande prägel. Som Beckett (2002) 
förklarar skildrar impressionistiska målningar ofta spontana ögonblick i ljusets livlighet. 
Detta är något som försökts gestaltas för att göra bilderna attraktiva.  

Inspiration som hämtats från Final Fantasy X kommer inte bara från en personlig 
upplevelse av spelet utan även från den konceptgrafik som skapats under utvecklingen av 
spelet. För att ytterligare bredda influenserna från Final Fantasy X:s universum har 
inspiration även tagits från spelets uppföljare: Final Fantasy X-2. Då detta spel inte handlar 
om en pilgrimsresa har det endast använts som ytterligare referens för stil och kontext. Även 
om det är stilen från spelen som gjort störst synligt avtryck i bilderna som skapats i detta 
arbete har vissa influenser hämtats från Final Fantasy X:s handling och upplevelsen av 
karaktärernas personligheter och relationer. 

 

 

 

 

 

Figur  5 Skärmdumpar av Final Fantasy X. Vänster: Besaid Island. Höger: Calm Lands 
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Figur 6   Konceptgrafik av Macalania Woods i Final Fantasy X 

4.2 Progression 
De digitalt skapade bilderna har framställts med hjälp av Adobe Photoshop Cs6 (Adobe 
Systems Inc., 2012) vilket är ett program för redigering av digitala bilder, och Wacom Intuos 
4 (Wacom, 2009), en ritplatta med tillhörande penna för digital projicering av handrörelser. 

4.2.1 Val av motiv, färg och stil 
Bildernas syfte är att representera pilgrimsvandring i en dataspelsinfluerad storytelling-
kontext. De är till för att i sin helhet skapa ett koncept som förmedlar vandringens 
äventyrliga upplevelser. Det beslöts i diskussion med uppdragsgivaren att tre bilder som 
gestaltar tre olika karaktäristiska moment av pilgrimsvandringen skulle skapas. Dessa var 
gemenskap, vandring och ankomst.  

För att på ett effektivt sätt starta den kreativa arbetsprocessen skapades bilder som inte 
nödvändigtvis var kopplade till något av de olika momenten. Tanken var att inledningsvis 
inta en kreativ anda att inspireras av. I detta skede kunde det experimenteras fritt med 
teknik, färg och stil. Processen bromsades således inte upp av varken begränsningar eller 
krav som medföljde de tre motiven. En av de bilder som skapades i det fria arbetsflödet kom 
att bli en referens för stil och färg för resterande arbete vilket bidrog till att bilderna fick en 
homogen framtoning.  
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Figur 7 Stil- och färgbild som skapades för inspiration och riktlinje. 

Vad som utmärker stilen som arbetet förhöll sig till är de impressionistiskt inspirerade 
penseldragen vilka är uppbrutna för att skapa livlighet och spontanitet. Ljuset har arbetats 
med på ett sådant sätt som ger intrycket av dagsljus vilket bidrar med en naturtrogen känsla. 
Utomhusmiljökänslan har ytterligare understrukits tack vare att blåa kulörer fått dominera 
bilderna, vilket även detta är med inspiration från impressionistiska verk.  

Vid skapandet av arbetets tre olika pilgrimsmotiv överblickades och analyserades ett 
bildsökningsresultat på Google med ordet ”pilgrimage”. Många av bilderna som kom upp i 
sökresultatet föreställde folkmassor som samlats i Mecka. Eftersom detta arbete fokuserar 
på en pilgrimsupplevelse i mindre skala analyserades därför andra bilder än dessa, vilka i 
stor utsträckning föreställde människor på en vandringsled. Dessa bilder kom till störst nytta 
när vandringsmotivet skulle målas. Något som tycktes genomsyra dessa bilder var att 
människorna gick på led och att de omgav sig av vacker natur.  Detta återskapades i 
illustrationen för att känslan av pilgrimsfärd skulle träda fram.  

 

Figur 8 Bildsökningsresultat av ordet ”pilgrimage” 

Utifrån de två första stegen för en ikonografisk bildanalys, som enligt Hermerén handlar om 
att skapa sig en grundläggande uppfattning om bilden för att sedan kunna förstå den på ett 
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djupare plan, kan det konstateras att bilderna ovan föreställer människor som i bildens 
mellangrund befinner sig på en led vilken omsluts av vildvuxet buskage (2006). Vägen leder 
in i förgrunden där buskaget blir extra tydligt. Den vänstra bildens bakgrund visar fält där 
träd växer. Längre bort syns berg vars blåtonade kulör ljusnar ju längre bort bergen sträcker 
sig. Den högra bildens bakgrund visar gräsklädda och böljande berg längst vilken för- och 
mellangrundens vandringsled till synes fortsätter. Människorna i båda bilderna bär på 
packning. Personen längst fram i den vänstra bilden har en vandringskäpp. Personerna i 
båda bilderna tycks, baserat på sin posering, vandra. Till vilket syfte deras vandring tjänar 
går inte att säkerställa. Faktumet att de vandrar på en led gör det troligt att de är på 
pilgrimsvandring. Om människorna hade vandrat med käppar som dekorerats med 
snäckskal hade identifiering av vandrarna som pilgrimer varit möjlig. Något som talar för att 
bilderna kan förknippas med pilgrimsvandring är att de överensstämmer med den 
generalisering som kan göras av de bilder som presenteras i sökresultatet. I sökresultatet 
finns många bilder som liknar de två ovan vilket gör att man kan skapa sig en generell bild av 
hur pilgrimsvandring brukar porträtteras. Denna uppfattning gör att bilderna kan 
igenkännas som typiska pilgrimsvandringsbilder. 

Final Fantasy X utspelar sig i ett fantasy-universum i vilket spelaren ständigt får uppleva 
vackra och unika miljöer. För att understryka detta skapades ett tema som reflekterar de 
speciella landskap man upplever. Tanken med detta tema var att skapa en röd tråd i 
bilderna, men också att tillsammans med motivens andra element hjälpa att förmedla 
vandring i ett fantasy-kontext. Temat utformades med stor inspiration från kristallskogen 
Macalania Woods (Figur 6), genom vilken Final Fantasy X:s pilgrimsfärd för spelaren. 
Kristaller är ett återkommande element i Final Fantasy-serien vilket ytterligare gjorde 
elementet relevant att influeras av. 

 

Figur 9 Vandring 

4.2.2 Arbetsprocess 
Processen påbörjades med fritt skapande för att utan begränsningar kunna experimentera 
med teknik och färg. Efter detta började arbetet med vandringsbilden som ju är mycket 
talande för ämnet. Det ökade vikten av att bilden kunde förmedla rätt känsla. Således 
genomgick arbetet med denna bild olika stadier för att hitta lämpligt bildinnehåll respektive 



18 
 

komposition. Den första versionen av motivet skapades för att se om en frontfigur kunde 
förmedla vandringen. En glad och äventyrlig känsla kunde förmedlas genom ansiktsuttryck, 
men det karaktäristika innehållet av googelsökningens resultat kunde inte lika lätt gestaltas. 
Därför gjordes valet att arbeta fram en ny bild vars komposition kunde göra sökresultatet 
rättvisa. 

 

Figur 10 Första versionen av vandringsmotivet 

Arbetet med den nya kompositionen inleddes med skisser för att se om bildinnehållet på rätt 
sätt återspeglade bildsökningens. Eftersom denna komposition gav mer utrymme för 
landskap kunde naturen och miljön lyftas fram. En asymmetrisk bildkomposition 
eftersträvades då en sådan möjliggör för ett dynamiskt bildspråk (Bergström, 2009). Trots 
att karaktärerna skulle gå på led var det viktigt att göra dem samhöriga för att förmedla 
känslan av gemenskap och gruppaktivitet. Detta indikerades genom att låta några karaktärer 
stå vända mot varandra. För att ytterligare lyfta fram vallfärdskänslan utnyttjades 
vandringkäppens koppling till pilgrimsvandring. Den närmaste karaktärens stav har en 
snäcka vilket också är ett element kopplat till vallfärd. En melankolisk baktanke visas i den 
främsta karaktärens posering och de dunkla färgerna. Bilden skulle dock inte framstå som 
hopplös. 

Vandringen som Final Fantasy X handlar om leder spelaren över The Calm Lands. Det är ett 
massivt fält med en lång bakgrundshistoria. Sättet varpå The Calm Lands är utformat hade 
stort inflytande på hur fältet i Vandring gestaltades. Inspiration drogs från de oregelbundna 
former som framträder genom terrängens olika nivåer (Figur 5). Faktumet att The Calm 
Lands inte har någon väg som spelaren kan förhålla sig till återskapades för att gestalta det 
äventyrliga intrycket man får när man för första gången ser det pompösa fältet. 

 

Figur 11 Skisser som låg till grund för Vandring 
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Det andra motivet, Gemenskap, målades i syfte om att presentera en trevlig och social miljö 
att uppleva under storytelling-vandringen. Karaktärerna i denna bild har utformats med 
inspiration från de i spelet Final Fantasy X i vilket unika utseenden och säregna 
personligheter presenteras.  

Inledningsvis utformades kompositionen med endast tre karaktärer. Den kvinnliga 
karaktären längst till vänster tillkom senare då bilden tycktes sakna ett glatt element. Hon 
målades med inspiration från Rikku, en optimistisk tjej i Final Fantasy X. Detta glada och 
spralliga element kompenserade för den mystiska och stillsamma framtoningen som figuren 
längst bak i bilden medförde. Denna karaktär är tänkt att återspegla Auron, en tystlåten och 
mystisk krigare. Mannen i mitten längst ner reflekterar med sin utstyrsel en starkt religiös 
person, ett personlighetsdrag som definierar Wakka. Lulu är en behärskad men omtänksam 
kvinna vilket är tänkt att återspeglas i karaktären längst ner till vänster (Spoors, 2005). De 
olika personligheterna har gestaltats för att återge gruppdynamiken som gör Final Fantasy 
X:s story extraordinär. Karaktärernas utstyrslar är också gjorda med inspiration från Final 
Fantasy X, där varje karaktär har en säregen stil som ofta är kopplad till karaktärens 
bakgrund. Tanken med deras olika utseenden är att tala om att de kommer från olika håll 
och att ödet fört dem samman. Detta är något som kan ligga till grund för den story som i 
framtiden kan kunna skapas till storytelling-vandringen. 

 

Figur 12 Gemenskap 

Närhetens lag är en gestaltlag vilken är applicerbar inom bildkommunikation. Gestaltlagarna 
grundar sig på faktumet att ögat lättare läser av en bild vars element skapar helheter som 
kan tolkas. Närhetens lag talar för att personer som i en bild står tätt ihop upplevs ha något 
gemensamt. Vill man att figurer skall höra samman bör de placeras nära varandra 
(Bergström, 2009). Karaktärernas blickar spelar stor roll för hur figurernas relation till 
varandra upplevs. Även om den nedre centrala karaktärens kropp är bortvänd från den 
vänstra karaktären, symboliserar hans blick mot henne att hon ändå är en del av 
gemenskapen. Till en början var hans blick riktad åt ett annat håll vilket fick henne att 
framstå som exkluderad. Utbytet av blickarna vägleder också betraktarens öga. Sättet varpå 
blickarna är kombinerade med bildens andra element, som till exempel de två nedre 
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figurernas armar, bidrar till en cirkelkomposition vilken medför obruten rörelse och 
harmoni (Bergström, 2009). 

 

Figur 13 Bildorientering 

En känsla av upprymdhet blandat med utmattning och lättnad var något som ville förmedlas 
i arbetets sista bild som skulle föreställa ankomst. Det bestämdes tidigt att den ena av de två 
karaktärerna i förgrunden skulle vändas mot betraktaren, så att posering och ansiktsuttryck 
kunde få känslan att framträda. Sättet varpå den framåtvända figuren blickar runt och drar 
av sig luvan är tänkt att illustrera en förundran över sin omgivning. Den andra figuren 
vänder sig mot bakgrunden för att uttrycka en stillsam lättnad över var han befinner sig. 
Längre fram i bildens mellangrund står ett annat par som pekar och begrundar. 
Kristalltemat (som förklaras i föregående kapitel) har förstärkts i denna bild för att knyta 
ihop bilderna.  

Kyrkor och tempel är vanliga vallfärdsmål. Det var därför fördelaktigt att återkoppla till 
detta för att understryka vad bilden representerar. För att lyfta fram helgedomskänslan i 
kristalltemplet gestaltades ett karaktäristiskt element som återkommer i gamla kyrkor, 
nämligen de färgsprakande fönstren. Nidarosdomen, som är en populär pilgrimsdestination, 
har dekorerats med glas i alla möjliga färger. Bilderna som skapats i de färgade fönstren 
symboliserar berättelser från bibeln, vilka i solljusets sken inte bara kan anses fina att se på, 
utan även trostärkande (Havgar, 1973).   

Kristalldomens form är skapad med inspiration från pilgrimsfärdens mål i Final Fantasy X. 
Det är en stor ”dome” i en sönderfallen stad man möts av när karaktärerna berättar att syftet 
med pilgrimsvandringen snart kommer att uppfyllas. Spelets inledande cinematic visar en 
sekvens på hur domen fylls med vatten så att den fiktiva sporten Blitzball kan äga rum. När 
spelaren besöker staden Luca visar en animerad film hur en liknande dom fylls med vatten. 
Sättet varpå vattnet i domerna manas fram skiljer sig åt, men de båda sekvenserna var av 
inspiration vid gestaltandet av kristalldomen. Formen som skapades reflekterar vattnets 
rörelse i Lucas vattendom och den lysande sfären i mitten återspeglar explosionen som 
frammanar vattnet i den inledande animationssekvensen. Dessa detaljer gjordes för att lyfta 
fram Final Fantasys X:s estetik och fantasy-element.  
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Figur 14 Ankomst 

4.2.3 Digitala verktyg 
Bilderna har skapats med hjälp av de digitala verktyg för bildredigering som Photoshop Cs6 
(Adobe Systems Inc., 2012) tillhandahåller. De digitalt målade bilderna skapas med en blank 
kanvas som utgångspunkt varpå färg appliceras. I programmet finns många olika sätt att 
välja färger på. I detta arbete användes HSB-slider i stor utsträckning. HSB-slider är en 
lätthanterlig ruta som inte behövs kryssas ner efter färgval. Dess tillgänglighet i programmet 
bidrar till ett snabbt arbetsflöde, vilket är att föredra i skapandet av konceptgrafik. HSB-
slider utgår från HSB-modellen vilken baseras på tre grundelement inom färg, där H står för 
Hue (färgvärde), S för Saturation (mättnadsvärde) och B för Brightness (valörvärde) 
(help.adobe.com 28-3-2013). Varje färgelement kan justeras i respektive reglage för att 
önskad färg skall erhållas. 

 

Figur 15 HSB-slider 

För att uppnå den impressionistiska känsla som eftersträvades målades bilderna med 
penslar vars texturer kunde få de digitalt utmålade sträcken att efterlikna penseldrag som 
gjorts på traditionellt sätt. Detta bidrog till att bilderna fick en mer oborstad och livlig 
känsla, något som kännetecknar impressionistiska verk. Redigeringsverktygen som finns i 
Photoshop gör att man kan jobba med enorm precision och detaljsäkerhet. Men detta var 
inte något som utnyttjades i full utsträckning eftersom bilderna skulle återspegla snabba 
intryck, vilket uppnåddes genom hastiga och inte allt för välplanerade penseldrag. 

Claude Monet, som var en av de största impressionisterna, målade sina tavlor utifrån det 
intryck han fick från ljuset och dess påverkan i omgivningen (Honour & Fleming, 2009). En 
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eftersträvan att återskapa ljusets optiska inverkan har således funnits i detta arbete. Digitala 
verktyg som underlättar för ljussättning har använts för att effektivt kunna återge önskat 
resultat. De färger som målades med hjälp av HSB-slider låg till grund för nyttjandet av 
några av Photoshops olika blending modes. Blending modes används för att justera redan 
utmålade pixlars värden. Color Dodge och Soft Light är två lägen som kan användas för att 
ljusa upp färgerna de appliceras på. Blandningsläget appliceras med hjälp av penseldrag och 
resultatet baseras på bland annat underliggande färg respektive den färg som valts för 
penseln (help.adobe.com 2-4-2013). 

 

Figur 16 Penseltexturer och blandningsläget Color Dodge 
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5 Utvärdering av projekt 
Undersökningen använde kvantitativ respons från en webbenkät och kvalitativ respons från 
ostrukturerade intervjuer. Webbenkäten gjordes på engelska och distribuerades till personer 
på den konstrelaterade hemsidan www.deviantart.com. Dessa personer utger ett 
bekvämlighetsurval då de har visat intresse för den konst frågeställaren laddat upp på 
hemsidan. Deviantart.com lämpade sig även åldersgruppsmässigt. Tanken med urvalet var 
att minska antalen mätfel, då det utgåtts från att man sällan ger slarviga svar till någon vars 
erfarenhet man uppskattar. Kommunikationsmöjligheterna som urvalets hemsida 
tillhandahöll utnyttjades för att få ytterligare återkoppling till arbetet. En extrafråga 
skickades ut, vilken syftade till att behandla en för arbetet viktig aspekt som den kvantitativa 
undersökningen inte genererat några svar gällande. Frågan skickades ut till personer 
gentemot vilka personlig kontakt hade skapats.  Personlig kontakt var även något som 
eftersträvades att tas till godo vid de kvalitativa intervjuerna. Dessa intervjuer fördes med de 
personer som deltog i den pilgrimsvandring vilken undersökningen fick förmån att kunna 
utföras i samband med.  

Den kvantitativa undersökningen gjordes som ett komplement till den kvalitativa vilken från 
början hade tänkts kunna täcka hela arbetets resultataspekt. På grund av diverse 
omständigheter utfördes en mindre utbredd kvalitativ undersökning än vad som från början 
hade planerats. Den tillkomna kvantitativa delen hölls på en nivå som bedömdes lämplig för 
en kompletterande undersökning. Frågorna formulerades därför som relativt enkla och så 
nära problemformuleringen som möjligt. 

5.1 Den kvantitativa undersökningen 

5.1.1 Utformning av frågeformulär 
För att kunna undersöka hur bilderna uppfattades av den tilltänkta målgruppen skapades ett 
frågeformulär som distribuerades via internet. Ett syfte med den kvantitativa 
undersökningen var att se om bilderna förmedlade rätt känsla, vilket skulle tala om ifall de 
uppfattades på eftersträvat sätt. Formuläret skapades även för att se hur svaren från en 
internetbaserad undersökning skulle skilja sig från de av en kvalitativ undersökning i 
arbetets tänkta kontext; nämligen ute på en pilgrimsled.  

Inledningsvis gavs en introducerande text som berättade att undersökningen gjordes som en 
del av ett examensarbete. Sedan fick respondenten fylla i kontrollfrågor om kön, ålder och 
dataspelsvanor. De tre kommande formulärsidorna visade vardera en av de tre bilder som 
behandlats i kapitel 4 samt en länk till en fullupplöst version av respektive bild. 
Respondenten bads att under varje bild kryssa i ett eller flera ord som hen ansåg att bilden 
förmedlade. Respondenten hade även möjligheten att skriva en kommentar om bilden, men 
nästa formulärsida fanns tillgänglig även om kommentarfältet hade lämnats blankt. Tanken 
med detta var att få in mer detaljerade resonemang kring bilderna. 

På den sista sidan fick man svara på sin inställning till idén om en verklig 
äventyrsupplevelse, mot vilken bilderna kunde betraktas som koncept. Respondentens 
uppfattning om pilgrimsvandring efterfrågades även på denna sida. Det var viktigt att ställa 
denna fråga efter att bildbetraktningen slutförts, så att respondentens tankar kunde hållas 
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neutrala. Slutligen bads respondenten att skriva vilken speltyp eller spelgenre som hen ansåg 
att bilderna stämde bäst överens med. Tack vare respons från pilottestet av enkäten 
hänvisades respondenterna att ge förslag på filmgenrer om deras kunskap om spel var 
bristfällig. 

5.1.2 Respondenternas svar 
Enkätundersökningen utfördes av totalt femtio personer. Alla svar har använts då de tack 
vare bekvämlighetsurvalet kunnat uppskattas som ärliga. I genomsnitt svarade 21 % av 
respondenterna på de valfria öppna frågorna i vilka det för det mesta gavs mer detaljerade 
beskrivningar på hur bilderna upplevdes. 

 

Tabell 1 Respondenternas kön och ålder 

Av de totalt femtio personerna som deltog i undersökningen var 26 % män (13 personer) och 
74 % kvinnor (37 personer). Majoriteten, 82 %, av respondenterna var mellan elva till 
tjugofem år gamla (41 personer), 16 % var mellan tjugosex till trettiofem år gamla (8 
personer) och 2 % (1 person) var mellan trettiosex till femtio år. Lite fler än hälften av 
respondenterna spelar dataspel flera gånger i veckan (54 %). 34 % spelar några gånger i 
månaden och 12 % spelar nästan aldrig. 44 av de totalt 50 respondenterna har alltså någon 
sorts koppling till datorspel och bör således förstå sig på begreppet genom egen praktik. 

 

Tabell 2 Respondenternas dataspelsvanor 
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5.1.3 Respons på bild 1: Vandring 
 

 

Tabell 3 Hur Vandring uppfattades av respondenterna 

Den andra sidan visade bilden Vandring och ett fält med åtta kryssbara alternativ. Bilden 
presenterades utan sin riktiga titel så att respondenterna inte skulle påverkas av denna.  64 
% av respondenterna har kryssat i att bilden förmedlar äventyr. 58 % ansåg att ”Voyage” 
(resa) var ett ord som passade bra in. Av detta att döma tycks känslan av en äventyrlig resa 
till viss grad gestaltats. Många av respondenterna kopplade även bilden till två av de mer 
negativa alternativen.  ”Exhaustion” (utmattning) kryssades i av 54 % av respondenterna och 
”Hopelessness” (hopplöshet) av 34 %. 40 % av respondenterna kryssade i ”Fellowship”. 

Endast 6 % (3 personer) kryssade för ”Excitement”, vilket demonstrerar att ren lycka inte 
tycks prägla bilden. Tre av respondenterna som resonerade kring deras val av de mer 
negativa orden menade att bilden porträtterade någon sorts utvandring. Två av dessa delade 
känslan av att människorna i bilden hade övergett deras hem vilket hade ödelagts. Många 
upplevde att det var någon sorts ondska som präglade bilden eller att de vandrade mot något 
som verkade farligt. 
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5.1.4 Respons på bild 2: Gemenskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 4 Respondenternas uppfattning av Gemenskap. 

82 % av deltagarna i undersökningen kryssade i ”Fellowship” som beskrivande alternativ. 
Det verkar alltså som att de flesta var överens om att bilden utstrålade någon form av 
gemenskap. 14 % (7 personer) valde att kommentera på bilden. Bland dessa kommentarer 
skrevs bland annat att personerna i bilden kändes samhöriga och att de framstod som 
vänner. En av respondenterna anmärkte extra om den vänstra karaktärens funktion i bilden 
och menade att hon såg ut att hålla gruppens humör uppe då resan de kunde tänkas vara på 
var tuff. Endast 14 % (7 personer) av undersökningens deltagare kryssade i ”Excitement”. 
”Adventure” som kan anses vara ett av de mer positiva alternativen har dock fått fler röster, 
nämligen 36 % (18 personer).  

20 % (10 personer) av respondenterna kryssade endast i ”Fellowship” vilket gör alternativet 
till det mest utmärkande valet bland bildundersökningarna. ”Fellowship” betyder 
brödraskap, men också gemenskap, vilket leder till att tro att bildens vision har kunnat 
förmedlas.  Det näst populäraste alternativet var ”Tranquility”, med 46 % (23 personer) av 
respondenternas val. 18 % (9 personer) valde ”Competition” och 14 % (7 personer) valde 
”Voyage”.  
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5.1.5 Respons på bild 3: Ankomst 
Det mest populära alternativet för Ankomst var ”Adventure”, vilket av 72 % (36 personer) 
har kryssats i. Resonemangen kring denna bild var inte så många. Endast 8 personer har valt 
att kommentera. Några av dessa respondenter förklarade att de fick intrycket av att 
karaktärerna i förgrunden verkade vara framme vid sitt mål. Andra förklarade att 
karaktärerna utstrålade ett sorts lugn. 

 

Tabell 5 Respondenternas uppfattning av Ankomst 

De mer positiva alternativen tycks dominera tabellen. Efter alternativet ”Voyage” vilket 58 % 
(29 personer) har kryssat i, kommer ”Excitement” som kryssats i av 46 % (23 personer). 
”Fellowship” kryssades i av 19 personer (38 % av respondenterna). 22 % av respondenterna 
(11 personer) kryssade i ”Tranquility” och 14 % (7 personer) kryssade i ”Competition”. En av 
respondenterna som valde ”Competition” resonerade kring valet och menade att 
karaktärerna såg desperata ut att komma fram till sitt mål. 

5.1.6 Respondenternas inställning till bilderna som upplevelsekoncept 
Slutligen fick respondenterna svara på frågor mer direktrelaterade till frågeställningen. Här 
efterfrågades respondenternas inställning till bilderna som koncept för en praktisk 
upplevelse. Tanken med denna fråga var att se om bilderna skulle vara attraktiva nog för att 
göra en sådan upplevelse tänkbar, men också för att kunna bedöma hur stort intresset till en 
sådan upplevelse skulle kunna vara. Frågan ställdes med sex alternativ av vilka endast ett 
kunde kryssas i. Mellan alternativen ”Ja” och ”Nej” fylldes formuläret ut med varierade 
alternativ så att respondenterna inte skulle behöva göra ett helt svartvitt val. Respondenten 
kunde således visa på en mer specialanpassad inställning samt motivera valet utan vidare 
förklaring och motivation i form av kommentarer. 
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Tabell 6 Respondenternas inställning till bilderna som ett koncept för en praktisk 
upplevelse 

94 % av respondenterna (47 personer) var öppna att testa den upplevelse som bilderna 
förmedlar. Tre av dessa personer var specifika med att bilderna var för overkliga för att 
kunna gestalta en verklig upplevelse, men deras fantasi eller inlevelse kunde kompensera för 
detta. Endast en av respondenterna med positiv inställning specificerade att hen ville delta 
om man fick använda normala eller mindre annorlunda kläder. Av alla 50 respondenter var 
det endast tre som inte var positiva till idén om denna sortens upplevelse. Det var dock inga 
av dessa som tyckte det verkade för töntigt eller orealistiskt. Tyvärr motiverade heller ingen 
varför i det öppna kommentarfältet på slutet av frågeformuläret. 

5.1.7 Respondenternas uppfattning av pilgrimsvandring 
För att få en överblick på hur begreppet pilgrimsvandring uppfattas av allmänheten ställdes 
en enkel fråga kring ämnet. Tanken med denna fråga var att se om det mer traditionella 
tankesättet kring pilgrimsvandring existerar bland ungdomar. Om det i största allmänhet 
upplevs att pilgrimsvandring måste vara kopplat till en specifik religion kan vidare arbete 
kring frågeställningen fokusera på att bredda allmänhetens vy kring ämnet. Genom att göra 
detta kan man kanske få fler personers ögon att öppna för pilgrimsfenomenet, vilket kan 
leda till att vallfärd blir aktuellt för någon som inte klassar sig själv som religiös. Som Margry 
(2008) menar, är helighet en personlig företeelse i dagens samhälle. Om fler anser att 
pilgrimsvandring och religion är fastknutet, borde begreppet presenteras på ett sätt som 
tilltalar fler personer.  
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Tabell 7 Hur respondenterna uppfattar pilgrimsvandring 

För att få svar på frågan fick respondenterna svara på ett av två alternativ. Ett tredje öppet 
alternativ skapades även så att begreppet kunde diskuteras fritt av respondenterna. 
Resultatet visar att pilgrimsvandring av många (68 %, 34 respondenter) anses vara ett 
fenomen vilket inte nödvändigtvis bör kopplas till en specifik religion. 30 % (15 personer) 
tyckte att pilgrimsvandring och religion hörde samman. Det var bara en person som hade en 
annorlunda uppfattning kring frågan. Det är sannolikt att denna person missuppfattat 
frågan då svaret var mer kopplat till en mer dataspelrelaterad synpunkt vilket inte var 
särskilt relevant för frågan.  Något som stödjer denna teori kan ses i svaret som med viss 
sannolikhet skrivits i ett språköversättningsprogram, vilket leder till att tro att respondenten 
missuppfattat frågan på grund av sin begränsade språkkunskap. 

5.1.8 Respondenternas uppfattning av bildernas genretillhörighet 
Den sista frågan som ställdes var kopplad till bilderna. Respondenterna bads beskriva vilket 
spel eller vilken typ av spel de tyckte att bilderna återspeglade. Frågan var öppen men 
obligatorisk, vilket gjorde att många åsikter kom att behöva behandlas. I efterhand kan det 
anses att ett kryssningssystem likt det tillhörande bilderna, borde använts så att resultatet 
hade blivit mer lättsammanfattat. Dock skiljde sig inte svaren så mycket från varandra. I 
största allmänhet beskrev respondenterna att bilderna efterliknade något sorts RPG (Role-
playing game) men också MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game). 
Adventure-genren var även ett återkommande förslag bland respondenterna som ofta även 
skrev att fantasy var den stil som passade bäst in. Några respondenter skrev att bilderna 
förespråkade en egen typ av fantasy vilken hade sci-fi-inspirerade inslag. Det spel vilket 
respondenterna till störst grad tycktes koppla bilderna till var Final Fantasy. Ingen av 
respondenterna specificerade vilket spel i Final Fantasy-serien som bäst stämde överens 
med bildernas innehåll. Därför borde element från Final Fantasy i allmänhet ansetts träda 
fram. En annan spelserie vilken var populär hos respondenterna var The Elder Scrolls 
(Bethesda Game Studio), vilken är en RPG-inriktad spelserie med fantasy-tema. 
Respondenterna nämnde nämligen både Skyrim (2011) och Morrowind (2002) i sina svar.  

5.1.9 Utvärdering av ytterligare återkoppling 
Vidare återkoppling relaterad till bilderna eller webbenkäten i allmänhet kunde skrivas i 
frågeformulärets allra sista ruta, vilken var ett öppet kommentarfält med titeln ”Other 
Comments”. 30 % (15 personer) valde att skriva något i denna ruta. Det var inte helt ovanligt 
att man i detta fält summerade bilderna i sin helhet. Det beskrevs både vad de förmedlade 
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och hur de framstod ur ett rent estetiskt perspektiv. Eftersom kommentarfältet var öppet och 
inte gav några specifika riktlinjer att förhålla sig till tog flera respondenter tillfället i akt att 
önska lycka till och beundra arbetet med bilderna, något som egentligen inte var särskilt 
relevant till själva frågeställningen, men som tyder på att en estetiskt tilltalande nivå har 
nåtts med bilderna. En av de mer tänkvärda kommentarerna beskrev att bilderna visade 
intressanta idéer, men att de var långt från färdiga koncept vilka kunde ”-transmit the mood 
and urge for adventure”. 

När alla svar från webbenkäten hade kommit in gjordes bedömningen att svaren inte var helt 
tillräckliga gentemot arbetets frågeställning. Trots att frågorna bland annat hade genererat 
svar till respondenternas inställning till idén om en vandringsupplevelse med bilderna som 
utgångspunkt, berördes frågan aldrig ur en pilgrimsvandringsaspekt.  

För att få ytterligare återkoppling kring ämnet utnyttjades bekvämlighetsurvalet och den 
personliga kontakten med respondenterna. Eftersom inbjudningar att delta i 
undersökningen hade skickats ut till medlemmar på deviantart.com, skapades redan från 
första början en kontakt med respondenterna. 25 respondenter meddelade sitt deltagande 
genom att svara på den inbjudan de fått. Till dessa skickades en extrafråga ut.  

” Would you be more likley to participate in a pilgrimage if there was a fictional story 
behind it, rather than if there wasn't? (Skulle du vara mer intresserad av att gå på 
pilgrimsvandring om det fanns en påhittad story i bakgrunden, än om så inte var fallet?)” 

Detta utskick erhöll 13 svar. Tolv av respondenterna svarade att de hellre skulle vilja delta på 
en pilgrimsvandring vilken hade en story bakom. En respondent svarade att det egentligen 
inte spelade någon roll om pilgrimsvandringen innehöll en story eller inte. Hen var positiv 
till båda. Ungefär hälften av svaren som erhölls var kortfattade och hälften mer ingående. En 
av undersökningens deltagare skrev att hen inte förstod vitsen med vallfärd utan story, vilket 
tyder på att respondenten inte hade velat delta i ”vanlig” pilgrimsvandring. 

Två av respondenterna belyste äventyrsaspekten i sin förklaring. Den ena menade att 
pilgrimsvandring i sig faktiskt handlar om äventyr och att det skulle bli ”magiskt” om en 
story skulle präglat resan. Den andra respondenten menade att en story med största 
sannolikhet hade bidragit till en äventyrligare upplevelse, men att en mer realistisk story så 
fall hade varit att föredra då man lättare hade kunnat återkoppla till dess händelser. Att 
storyns händelser skulle kunna bidra till något djupare än en vanlig vandring var en annan 
respondent övertygad om. Inlevelsen, vilken storyns händelser och olika utfall skulle kunna 
skapa, var också något som verkade locka. 

5.2 Den kvalitativa undersökningen 
Den kvalitativa undersökningen pågick under fyra dagar, från torsdag den 25 april till 
söndag den 28 april 2013. Undersökningen skedde i samband med ett utbytesprojekt mellan 
den spanska skolan Pedro de Valdivia i Villanueva och Katedralskolan i Skara. Dessa två 
skolor har haft ett utbytessamarbete i 15 år. För två år sen startade även ett pilgrimsprojekt 
mellan skolorna på Skara Kommuns initiativ.  
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Vandringsutbytet går ut på att låta elever från respektive skola, under ett par dagar, få 
vandra i varandras länder. Ett utbytesmoment där svenska skolelever skulle fått vandra i 
Spanien under en vecka skulle skett runt andra veckan i april 2013, men resan ställdes in på 
grund av sjukdom. Det var under denna vandring som undersökningen egentligen skulle ha 
ägt rum. En veckas upplevelse av vallfärd och dess gemenskap på Spaniens pilgrimsleder 
hade förmodligen varit tillräcklig för undersökningens frågeställning rent responsmässigt. 
En kvantitativ undersökning hade då inte behövts göras. Dock var vandringen som blev av i 
Sverige mycket givande för arbetet, då fler vinklar kring frågeställningen kunde belysas och 
diskuteras i samband med att vandringen gjordes. Den personliga upplevelsen av 
vandringen gav undertecknad insikt i vad som skulle kunna vara praktiskt genomförbart i en 
storytelling-vandring, något som skulle underlätta i sökandet efter svaret på 
frågeställningen. 

Vandringens deltagare och respondenter bestod av fyra spanska elever från årskurs ett till 
två på gymnasial nivå samt två svenska elever från årskurs två och tre. En spansk lärare 
deltog även och ledaren för gruppen var Johanna Andersson, projektledare kultur och turism 
Skara. Det var totalt nio personer som vandrade längst pilgrimslederna.  

Vandringen ägde rum runtom i Skaraborg och startade vid Hornborgasjön, där hela gruppen 
också förenades för första gången. Sedan följdes pilgrimsleden hela vägen till Varnhem. 
Denna sträcka tog ungefär sex timmar, där pauser och små aktiviteter ingick. En aktivitet 
kunde till exempel vara ett gruppsamtal kring en tankeställare man funderat över aktivt i 15 
minuter. Vandringsterrängen präglades av skog och vattenfyllda leder och stigar, vilket 
förlängde tiden det tog att vandra. En av de spanska eleverna blev under vandringen mycket 
illamående, vilket även detta saktade ner tempot. När Varnhems kyrktorn kunde skymtas 
bakom trädkronorna jäktades dock hastigheten upp en aning. Natten tillbringades på 
vandrarhemmet intill klostergården. 

 

Figur 17 Ankomst vid Varnhem 
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Vandringen som skulle äga rum på fredagen startade på grund av sjukdom mycket senare än 
vad som var tänkt. På grund av detta utfördes tyvärr vandringen med en man mindre bland 
deltagarna. Sträckan vilken skulle följas denna dag gick från Varnhem till Skara. Denna 
vandring tog runt sju timmar. Till spanjorernas nöje ägnades den tredje dagen åt turism i 
bland annat Lidköping. Någon längre vandringssträcka påbörjades således inte denna dag. 
Den fjärde och sista dagen präglades av en sex timmar lång vandring, bland annat upp 
genom Jättadalen (på berget Billingen) och dess vattenfall. Slutmålet med denna vandring 
var inte någon kyrka, utan vandringsledaren Johanna Anderssons hem.  

Under vandringarna presenterades idén om en storytelling-influerad vandring för 
deltagarna. Inledningsvis berörde inte diskussionen kring ämnet hela gruppen, utan endast 
de deltagare som var mest öppna för diskussion och utbyte av åsikter. Idén presenterades 
med föregående vandringar, samt den pågående, som referensram. Inledningsvis ställdes 
frågan ”Hur tror du vandringen hade förändrats om den var influerad av en 
bakgrundsstory?”. Responsen som erhölls från en av respondenterna tydde på att det kunde 
varit av intresse beroende på kontext och i vilket sammanhang vandringen hade utförts. 
Respondenten menade att hen nog inte hade deltagit om vandringen var kopplad till skolan 
eller skolklassen. Det hade enligt respondenten varit mer aktuellt för hen att delta i något 
sådant på annat håll, så om den aktuella vandringen hade varit rollspels-inspirerad hade 
respondenten inte deltagit, eftersom anmälan till vandringen skedde i skolklassen. Idén om 
att prägla vandringen med ”mind-games”, utmaningar och samarbetsövningar var dock 
något som attraherade respondenten, och var definitivt något som hen ville testa.  

 

Figur 18 Vandring mot Skara domkyrka 
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Ytterligare respons till idén erhölls genom samtal under dagarnas lopp. Något som verkade 
intressera respondenterna över lag var idén om att ha tävlingsinriktade inslag på 
vandringen. En av respondenterna berättade passionerat om hens tidigare erfarenhet av 
frilufts- och överlevnadsaktiviteter som respondenten trodde skulle passa en mer 
tävlingsinriktad vandring. En annan respondent pekade i samband med denna diskussion ut 
att vandringens utmaningar mer borde handla om psykiska utmaningar snarare än fysiska. 
För honom eller henne var det viktigt att bibehålla pilgrimsvandringens kärna, något som 
enligt respondenten handlade om att besegra hinder inom sig. Denna respondent var mån 
om att inte låta storyn eller aktiviteterna ta över den mer spirituella aspekten med 
pilgrimsvandringen, men var samtidigt mycket intresserad av hur en storytelling-vandring 
skulle se ut. Respondenten menade också på att en mer utmanande vandring skulle kunna 
ha solidaritets- och samarbetsstärkande effekter, något som enligt honom eller henne 
verkade positivt. Återigen var idén om samarbete och utmaningar det som skulle locka mest 
med en storytellings-influerad vandring. Att team-work och kompromissande kunde belysas 
genom att ha vandringsleder vilka delade på sig var även något som diskuterades. En av 
respondenterna tyckte att beslut som togs verkligen skulle påverka hela gruppen. Vägval var 
något hen menade skulle få alla i gruppen att engagera sig, något som kunde tänkas stärka 
samarbetet. 

En av deltagarna var intresserad av att uppleva en story i vilken man blev tilldelad en roll. 
Respondenten menade att det hade varit intressant att innebörden av ”vem man var” skulle 
klarna under vandringens gång och att storyns progression var nyckeln till detta. Denna 
respondent var till synes mer intresserad av en storytelling-vandring med mer tänkvärda 
storyelement snarare än tävlingsmoment.  

 

Figur 19 Pilgrimsvandringens deltagare 
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Bilderna som skapats till arbetet presenterades för att låta respondenterna få en mer 
detaljerad vision över den känsla som en storytelling-vandring skulle kunna ge. Direkt var 
responsen positiv bland de svenska ungdomarna, men på grund av språkbarriären från de 
spanska respondenterna dröjde det en stund innan poängen med bilderna uppfattades. 
Konceptet togs emot med positiv respons, men väckte inga större diskussioner, troligen på 
grund av den låga energinivån inom gruppen. Bilderna uppfattades dock som estetiskt 
tilltalande. Det poängterades att den första bilden, Vandring, hade en mörk och dyster 
framtoning. Den andra bilden, Gemenskap, uppfattades av en respondent föreställa 
skådespelare i kostymer. Att personerna i bilden såg nöjda och glada ut nämndes också. 
Respondenterna förstod inte till en början att den sista bilden skulle föreställa Ankomst. En 
av respondenterna som resonerade kring denna bild ansåg att den kunde föreställt en 
framtidsvision av bröllop. När bildens titel gavs kunde respondenterna lättare relatera till 
bildens budskap. Det poängterades då att bildens karaktärer såg nöjda ut. 

 

Figur 20 Vandring över kullar 
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6 Slutsatser 
Frågeställningen vilken var anknuten till detta arbete löd: Kan man med inspiration från 
dataspel skapa ett storytelling-koncept i bildform som förmedlar en upplevelse vilken 
attraherar ungdomar.  

För att svara på frågeställningen skapades tre konceptbilder vars syfte var att förmedla den 
känsla vilken upplevelsen i fråga skulle kunna ge. Utifrån den respons som tillhandahållits 
genom både kvantitativ och kvalitativ undersökning kan svaret kort sägas vara att 
ungdomars inställning till detta koncept är positiv. Den kvantitativa undersökningen 
utfördes med ett bekvämlighetsurval via den konstrelaterade hemsidan www.deviantart.com 
(där personer med tidigare visat intresse för undersökarens bildarbete utgjorde 
respondentgruppen). Den kvalitativa delen av undersökningen utfördes i samband med en 
fyra dagar lång pilgrimsvandring i Skaraborgstrakterna. Vandringstruppen bestod av totalt 
nio personer.  

6.1 Resultatsammanfattning och analys 
För att lättare bearbeta undersökningens resultat i förhållande till frågeställningen kan 
denna delas upp i två delar:  

1. Förmedlar de dataspelsinfluerade konceptbilderna tänkt känsla? 
2. Attraherar bilderna som koncept målgruppen? 

Både en kvantitativ undersökning samt en kvalitativ har utförts för att behandla 
frågeställningens aspekter. Den kvantitativa undersökning fokuserade på att få svar på 
frågeställningens första del, hur konceptbilderna uppfattades. Den andra delen undersöktes i 
den kvantitativa undersökningen på ett ytligt plan. Den kvalitativa undersökningen 
undersökte främst frågeställningens andra del, om bilderna som koncept kunde attrahera 
målgruppen. Fokus låg dock inte på bilderna, utan på konceptet bakom dem och hur detta 
skulle kunna utvecklas. 

Den kvantitativa undersökningen visade på att bilderna förmedlat vad som tänkts. Enligt 
resultatet från båda undersökningarna var målgruppens allmänna inställning till 
upplevelsen positiv. Detta är extra tydligt i statistiken från den kvantitativa undersökningen. 
Den kvalitativa undersökningen gynnade varierade resonemang kring idén vilka skulle 
kunna förbättra konceptet för att verkligen göra det till något som intresserar ungdomar. 
Infallsvinklar på vad som skulle kunna vara praktiskt genomförbart tillkom även i samband 
med den kvalitativa undersökningen. 

6.1.1 Konceptbilderna 
För att undersöka hur de tre konceptbilderna upplevdes av den för arbetet aktuella 
målgruppen tog arbetet hjälp av en webbenkät. Webbenkäten var formulerad på ett sätt som 
var lämpligt för en mer ytlig undersökning i ämnet, eftersom frågeställningen inte helt och 
hållet baserade sig på hur bilderna upplevdes, utan snarare hur konceptet och idén bakom 
bilderna skulle tas emot. Bildundersökningen gjordes för att få en förståelse huruvida 
bilderna faktiskt var lämpliga för frågeställningen. Om så inte var fallet hade bilderna kanske 
behövts bearbetas om eller presenterats på ett sätt som skulle få dem att bättre passa in i 
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sammanhanget. Detta har således tagits hänsyn till under den kvalitativa undersökningen 
vilken gjordes efter att resultaten från den kvalitativa undersökningen hade överblickats. 

Utifrån responsen från webbundersökningen kan det konstateras att bilderna i fråga 
uppfattats på ett sätt som var relevant för arbetet. Som nämnts i metodbeskrivningen var 
bildernas syfte att förmedla en äventyrlig känsla. Resultaten är baserade på flervalsalternativ 
vilka respondenterna till varje bild fick kryssa i. Med tanke på att ”Adventure” var det 
alternativ som vid den kvantitativa undersökningen kryssats i flest gånger, kan det 
konstateras att ingen större ”missporträttering” av bildernas tänkta budskap har gjorts. Att 
bildernas föreställningar har utförs på ett korrekt sätt kan också säkerställas tack vare både 
utvärderande kommentarer och resultat som tillhandahållits. I stor utsträckning är också de 
alternativ som fått flest antal röster mest överensstämmande med bildernas titlar.  

Baserat på resultaten från den kvantitativa undersökningen går det även att säkerställa att 
både fantasy och rollspel gestaltats i bilderna. Denna respons tillhandahölls i samband med 
att respondenterna själva fick förklara vilket spel eller vilken spelgenre de ansåg passa 
bilderna. I resultatet är det även synligt att bildernas största inspirationskälla till viss grad 
lämnat avtryck, då flera respondenter menade att Final Fantasy var ett spel som bilderna 
återspeglade. 

6.1.2 Analys av respondenternas svar på bild 1: Vandring 
Utav alla bilder var alternativen som kryssats i till bild nummer ett mest spridda. Det är 
troligt att detta berott på att många av alternativen stämt bra överens med hur 
respondenterna uppfattade bilden, snarare än att den skildrade delade meningar. Detta kan 
antas om man ser till responsen i det icke-obligatoriska kommentarfältet tillhörande bilden, 
vilken tydde på att fler av respondenterna delade meningen om att bilden skulle föreställa 
någon sorts vandring. Här beskrevs även mer ingående visioner om vad bilderna kunde 
tänkas handla om. Till exempel menades det på att bilden föreställde utvandring från 
förstörd hemort. Det var dock ingen av respondenterna som nämnde att karaktärerna kunde 
varit pilgrimer, något som tyder på att bildens grundtanke kanske inte helt nått fram. 
Eftersom bilden skapats utefter en generalisering av pilgrimsvandring enligt googles 
sökresultat, kan det antas att målgruppen inte varit bekant med denna. 

”Adventure” och ”Voyage” var populärast för bilden ”Vandring”. Ett ytterligare populärt 
alternativ till denna bild var även ”Exhaustion”, något som inte var helt väntat. I 
kombination med det relativt höga antalet röster som ordet ”Hopelessness” fick, är det 
troligt att vandringen av flera respondenter uppfattats som nedstämd, snarare än lättsam 
eller glad. Ytterligare har några respondenter kommenterat att de upplevde att en sorts 
ondska präglade bilden. Det är sannolikt att den melankoliska baktanke som bilden skapats 
utifrån förstorats till något mer genomsyrande och dominant. Dock verkar inte bilden vara 
mörk eller ondskefull nog att ha haft en negativ påverkan på respondenternas vilja att delta i 
en upplevelse vilken är utformad med bilden som koncept, då detta borde synts i resultatet 
berörande respondenternas attityd mot en storytelling-vandring. Att ”Fellowship” valdes av 
ett flertal respondenter talar för att en samhörighet mellan karaktärerna existerar, dock inte 
i lika stor grad som i bild nummer två. 

6.1.3 Analys av respondenteras svar på bild 2: Gemenskap 
”Fellowship” var det populäraste ordet för bilden ”Gemenskap”, vilket indikerar att bildens 
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grundtanke förmedlats väl. Denna bedömning kan även göras med respondenternas 
kommentarer i grund, i vilka man i stor utsträckning förklarat att personerna upplevs som 
samhöriga. Bildens syfte var också att förespråka en vänlig och trevlig känsla. Ett alternativ 
för denna känsla fanns dock inte att kryssa i. Det är emellertid mer troligt att en positiv 
känsla förmedlats snarare än en negativ, med tanke på att alternativen ”Exhaustion” och 
”Hopelessness” varit mindre populära i förhållande de mer positiva alternativen som 
”Adventure” och ”Excitement”. Att ”Exitement” dock inte valts i så stor utsträckning tyder på 
att respondenterna inte uppfattat karaktärerna som ivriga. Att karaktärerna snarare 
utstrålar lugn kan antas, då lite under hälften av respondenterna kryssade i ”Tranquility”. 
Baserat på faktumet att de positiva alternativen valts i större utsträckning än de negativa 
skulle kunna tala för att karaktärerna framstår som lyckliga. Det är dock mer en stillsam 
lycka som gestaltats, snarare än en ivrig sådan. 

6.1.4 Analys av respondenternas svar på bild 3: Ankomst 
Till den tredje bilden vilken skulle föreställa ”Ankomst” var ”Adventure” det alternativ som 
använts mest för att beskriva den känsla bilden förmedlade. Det är troligt att det skapas en 
äventyrlig framtoning tack vare karaktärernas relation till målet. En respondent resonerade 
kring sitt val och menade att karaktärerna i bilden verkade se fram emot att utforska det som 
såg ut att vara resans mål. Tyvärr har inte många respondenter valt att vidare kommentera 
bilden, vilket gör det svårt att förstå motiven bakom deras val. Men i största allmänhet ger 
återkopplingen intrycket av att bilden förmedlar något positivt, i synnerhet när man ser till 
alternativen ”Exhaustion” och ”Hopelessness” vilka knappt har använts av respondenterna. 
”Ankomst” är också den bild till vilken flest val av alternativet ”Excitement” har gjorts, något 
som ytterligare understryker bildens positiva framtoning.  Att karaktärerna framstår som 
samhöriga (”Fellowship”) och på resande fot (”Voyage”) kan även konstateras när man ser 
till undersökningens resultat. 

6.1.5 Analys av kvantitativ utvärdering av storytelling-koncept i bildform 
Resultatet från den kvantitativa undersökningen visar att det över lag var en positiv 
inställning respondenterna hade till idén om en storytelling-upplevelse utifrån 
bildkonceptet.  Endast tre av de totalt femtio respondenterna svarade att de inte skulle vilja 
testa konceptet. Det var dock ingen som specificerade varför. Att konceptet varit tilltalande 
överlag kan antas då endast en respondent ställde krav på att vid deltagandet få ha på sig 
vanliga kläder.  

Tolv av tretton respondenter som deltog i en extraundersökning meddelade att de hellre 
skulle vilja gå på pilgrimsvandring om den hade en tillhörande story, än om så inte var fallet. 
En av respondenterna ansåg att det inte spelade någon roll. Detta tyder på att fler personer 
hade öppnat upp ögonen för pilgrimsvandring om storytelling presenterats som en del av 
vandringen. 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen har med största sannolikhet påverkats av 
urvalet. Detta är något som borde tas hänsyn till vid bedömningen av undersökningens 
reliabilitet. Urvalet kan ha haft både positiv och negativ effekt på resultatet. Mätfel har med 
stor sannolikhet minskat, då respondenterna inte tros ha slarvat med sina bedömningar. 
Detta kan ha varit ett resultat av att urvalet baserat sig på personer med intresse för 
forskarens konstnärliga färdighet. Men på grund av detta är det också troligt att 
respondenterna haft ökat intresse för fantasy och fiction, något som i sin tur kan ha haft 
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inverkan på graden av intresset för en fantasyorienterad vandring. Resultatet hade möjligen 
skiljt sig om urvalet hade bestått av fotbollsintresserade ungdomar. Vidare borde det 
påpekas att många av respondenterna delade ett intresse för dataspel. 54 % av 
respondenterna spelade spel fler gånger i veckan, och 34 % några gånger i månaden. Att 
även detta påverkat resultatet går att anta, då konceptbilderna skapats med dataspel som 
perspektivisk referens. 

6.1.6 Analys av kvalitativ utvärdering av storytelling-koncept i bildform 
Den kvalitativa undersökningen ämnade mer till att få ett bredare perspektiv kring 
ungdomarnas allmänna inställning till en storytelling-vandring, snarare än endast i relation 
till konceptbilderna. Bilderna användes för att ytterligare ge respondenterna en känsla kring 
tanken med konceptet. 

På grund av att bilderna inte presenterades med kryssbara alternativ är det troligt att 
respondenterna, i den kvalitativa undersökningen, inte lika lätt kunde sätta ord på vad de 
ansåg att bilderna förmedlade, som respondenterna i den kvantitativa undersökningen. 
Hypotesen kring presentationen av bilderna var att respondenterna skulle kunna relatera till 
bilderna på ett sätt som skiljde sig från den kvantitativa undersökningens respondenter, då 
bilderna illustrerade det kontext som personerna för tillfället befann sig i. Även om så var 
fallet gavs ingen konkret respons till denna tes, då resonemangen kring bilderna aldrig 
utvecklades till något som verkligen skulle kunna diskuteras. En faktor till detta utfall kan ha 
varit språkbarriären som existerade mellan respondent och undersökare. Flera av 
respondenterna kan på grund av språkbarriären funnit det svårt att sätta ord på bildernas 
framtoning. En annan faktor till detta kan också ha varit att gruppens energi var låg på 
grund av dagens aktiviteter. Bedömningen kan göras i efterhand att en mer välformulerad 
presentation hade behövt genomföras för att få gruppens förståelse för bilderna att öka, 
något som troligtvis hade skapat en större diskussion. 

Responsen gentemot bilderna var emellertid inte obefintlig. Utifrån den respons som erhölls 
togs konceptet emot positivt av respondenterna, synbart mest av de svenska ungdomarna 
vilka hade lättare att motivera sina åsikter. En åsikt om konceptet som framträdde i 
samband med presentationen var i vilket sammanhang upplevelsen skulle passa bäst; med 
vänner eller obekanta. Respondentens åsikt var att en storytelling-vandring lämpade sig bäst 
tillsammans med personer man redan kände, då man i motsatt sammanhang ville lägga mer 
fokus på bekantskap snarare än problemlösning och uppdrag. Det är en tänkvärd poäng, 
men om samarbete hade stått i centrum för vandringens utmaningar, hade man utan 
problem kunnat kombinera båda delarna. 

Vandring var den bild som respondenterna till synes relaterade mest till då några 
respondenter fick upplevelsen av att de var en del av bilden, att de var med och vandrade och 
att det fanns fler personer bakom dem. Liksom vid den kvantitativa undersökningen 
uppfattade respondenterna en mörk känsla kring bilden, vilket tyder på att bildens 
melankoliska idé nått fram.   

6.2 Diskussion 
Den största skillnaden mellan den kvalitativa undersökningen och den kvantitativa var att 
den kvalitativa gav upphov till fler intressanta synvinklar kring ämnet medan den 
kvantitativa gav större förståelse för hur konceptbilderna uppfattades samt insikt kring 
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målgruppens inställning till vallfärd i allmänhet. Respektive undersökning genererade 
intressanta svar till frågeställningen. Arbetet hade alltså varit inkomplett om man hade 
uteslutit en av de båda delarna. Det är utifrån resultaten synbart att respondenterna till stor 
del ställt sig positivt till idén om en storytelling-vandring. Tack vare svaren till den 
extrafråga som skickades ut i samband med den kvantitativa undersökningen, blir det extra 
tydligt i hur respondenternas tankar kring pilgrimsvandring och storytelling lyder. 

I samband med den kvantitativa undersökningen ställdes frågan om en storytelling-influerad 
pilgrimsvandring hade varit att föredra framför en icke sådan. Nästan alla respondenterna 
som svarade på denna fråga sa ja. När samma fråga ställdes i samband med den kvalitativa 
undersökningen var svaret inte lika glasklart. Det väcktes här en diskussion om i vilket 
sammanhang en storyanpassad vandring hade varit lämplig. En av respondenterna menade 
att hen inte hade deltagit i den aktuella pilgrimsvandringen om den var story- eller 
rollspelsinfluerad. Anledningen till detta var att anmälan till vandringen skedde i 
klassrummet. En storytelling-vandring, vilken var influerad av fantasy och rollspel, hade haft 
en för ”nördig” kvalitet, något som kunde påverka ens omdöme. Detta är en intressant 
aspekt med undersökningen som tar upp frågan om grupptryck, vad som är ”okej” och inte i 
ett skolklass-sammanhang. Respondenten menade nämligen att hen kunde tänka sig delta i 
en storytelling-vandring om den inte skett via skolan. Om fler personer delar denna 
uppfattning borde kanske storytelling-konceptet utformas på ett sätt som förespråkar att 
något som är ”nördigt” samtidigt kan vara väldigt roligt och givande, bara man ger det en 
chans. I den kvantitativa undersökningen var det dock ingen av de 50 respondenterna som 
specificerade att konceptet verkade för nördigt, trots att de hade möjligheten att fylla i detta. 
Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om respondenterna svarat utifrån ett 
skolklass-sammanhang. 

Killarna i den kvalitativa undersökningen var mer inställda på att en storytelling-vandring 
skulle ha mer tävlingsinriktade element än vad tjejerna var, vilka mer beskrev ett behov av 
storyrelaterade och solidariska aspekter. Eftersom deltagarna inte var särskilt många går 
inte här att göra en större generalisering, men skillnaden var ändå för märkbar för att helt 
ignoreras. Det motiverades av killarna att överlevnadsinslag hade varit spännande att ta med 
och att tävlingar om ledarskap i gruppen lät som en bra idé, något som tjejerna aldrig i 
närheten gav förslag på. En av de kvinnliga deltagarna menade på att pilgrimsvandringens 
kärna och syfte hade rubbats om vandringen präglats av allt för många tävlingsmoment. Hon 
talade för att tävlingarna hade behövt utformas på ett sätt vilket skulle stärka ens inre, då 
pilgrimsvandring handlar om att göra en inre resa. 

Den kvalitativa undersökningen gav insikt kring vad som är praktiskt genomförbart i en 
storytelling-pilgrimsvandring. Denna insyn är fördelaktig i utformandet av en så tilltalande 
vandring som möjligt. Slutsatsen kan dras att aktiviteter och utmaningar tillhörande 
storytellingen bör läggas så att de hamnar tidigt i vandringen. Anledningen till detta är att 
gruppens energi mot slutet av en vandring oftast är låg, något som riskerar att deltagarna 
inte orkar bry sig om något annat utöver själva vandringen. En effektiviserad vandring skulle 
exempelvis kunna innehålla tävlingsorienterade moment i uppstarten och mer tankeställare 
mot slutet. 

Den kvantitativa undersökningen genererade respons gällande målgruppens uppfattning av 
pilgrimsfenomenet. I resultatet kan man se att många (68 %, 34 av 50 respondenter) anser 
att pilgrimsvandring inte nödvändigtvis bör kopplas till en specifik religion. Detta skulle 
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kunna tyda på att den mer traditionella synen på pilgrimsvandring är på väg ut, då resultatet 
med stor sannolikhet hade skiljt sig om frågan ställts för 50 år sen. Denna uppskattning kan 
göras med Margrys (2008) teori som grund, att färre personer i dagsläget är religiösa, och 
att vad som är heligt inte längre kopplas till en specifik religion. Men för att kunna 
säkerställa faktumet kring denna förändring hade dock en bredare undersökning kring 
ämnet behövt göras. I ett framtida arbete med konceptet skulle pilgrimsvandring kunna 
presenteras på ett sätt vilket förespråkar en friare tolkning kring fenomenet för att på så sätt 
bredda målgruppen. 

6.3 Framtida arbete 
Om arbetet kring idén och konceptbilderna hade fortsatt hade utvecklingen av ett mer 
ordentligt och detaljerat koncept kunnat utföras och testas. Detta arbete undersökte mest 
hur idén upplevdes i bildform. Ett framtida arbete hade med störst användbarhet kunnat 
testa hur upplevelsen tagits emot i praktiken. Aktiviteter, stationer och övningar vilka skulle 
kunna tillhöra storytelling hade kunnat beskrivas i ett designdokument. Ett manuskript 
vilket förklarar bakgrunden och storyn kring konceptbilderna hade också kunnat skapas. I 
detta hade det även kunnat förklaras på vilket sätt berättelsen hade framträtt i vandringen, 
om det finns en spelledare eller om berättelsen är textbaserad och förmedlas genom lappar 
längst vägen. Om man velat att deltagarna under vandringens gång ständigt skulle fått nya 
insikter kring miljön de befann sig i, hade man kunna utforma den med inspiration från 
Final Fantasy X (2001), som Spoors (2005) menar lägger fokus på att under handlingens 
gång gradvis uppenbara historien bakom händelserna. 

Ett ännu mer ambitiöst projekt vilket arbetet i framtiden skulle kunna tillämpas i är 
utvecklingen av en smartphone-app, i vilken storytelling-upplevelsens alla moment skulle 
kunna presenteras. I en sådan app hade storyn, kartor på pilgrimsleder och andra 
tillhörande element kunnat samlas. Ett geocaching-system är också något som man 
möjligtvis hade kunnat implementera.  

6.3.1 Pilgrim Skara 
Den problemformulering vilken arbetet förhållit sig till togs fram utifrån Skara Kommuns 
behov att få ungdomars ögon att öppna för pilgrimsfenomenet. Johanna Andersson, som är 
projektledare för kultur och turism i Skara Kommun, är positiv till storytelling-konceptet och 
tror att det skulle kunna användas för att attrahera en ungdomlig målgrupp att vandra 
pilgrimslederna. Utifrån Johannas erfarenhet har ungdomar som gått pilgrimslederna 
uppskattat den upplevelse de fått. Många har tyckt att det varit oerhört roligt och givande. 
Att få fler ungdomar att uppleva detta är något Johanna strävar efter, men för att detta ska 
ske måste de få upp ögonen för pilgrimsvandring. Liksom till detta arbete, är denna 
referensram något som vidare utveckling av konceptet skulle kunna förhålla sig till.  

6.3.2 Kyrklig verksamhet 
Ett annat forum för vilket konceptet är användbart är kyrkan. Pilgrimsvandring är trots allt 
ett fenomen vilket är starkt kopplat till kyrklig verksamhet. I kyrkans arbete med ungdomar 
skulle konceptet kunna användas för att göra kyrkliga aktiviteter till något som lockar fler 
ungdomar. Konceptet skulle kunna tillämpas i till exempel konfirmation eller i samband 
med frikyrkans tonårsverksamhet. 
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Magdalena Abrahamsson är utbildad lärare, men har under flera år arbetat inom 
missionskyrkan som ungdoms- och tonårsledare samt konfirmationsledare. I en internetchat 
via facebook (se bilaga 3) konstaterade Magdalena att hon trodde att mycket arbete skulle 
krävas för att göra pilgrimsvandring lönsamt för en konfirmationsgrupp. På grund av detta 
var Magdalena inte förtjust i pilgrimsvandring som sådan, men hennes inställning ändrades 
när konceptet presenterades. Hon trodde att bilderna var något som ungdomar kunde 
relatera till. Inför hösten skulle konfirmationsaktiviteter planeras och Magdalena förklarade 
att hon var intresserad av att testa konceptet, varpå en fråga kring upplägg utöver bilderna 
ställdes. Här kunde endast tankar och insikter utifrån undersökningen delas, men ett 
framtida arbete skulle kunna täcka fler svar på den frågan. 
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Bilaga 1 – Frågeformuläret
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Bilaga 2 – Kommentarfält och öppna frågor 

Kommenarfält tillhörande bild 1: Vandring 

Svar 1: Det känns som att de är på en lång resa, alltså ett äventyr, men att de har varit på 
resande for länge. Det ser ut som att de har lite slitna kläder. och nu har de äntligen kommit 
till en lugn plats, som innebär att de får lite vila, men de måste ändå fortsätta gå. 

Svar 2: Also I would say...mystery. :)  

Svar 3: They are on a adventure, looking for something. But there is also great deal on 
unknown in their path. 

Svar 4: Evil coming, wondering 

Svar 5: This picture make me feel magic of voyage to the far land, where travelers would feel 
like at home. 

Svar 6: It feels like its a dark place with no hope but the people seem to be on a worth while 
journey to somewhere 

Svar 7: It looks like a village trek from hometown destruction and they've stumbled upon an 
unknown area . 

Svar 8: i dont know if it's helpfull but to me it looks like their village was under attack,they 
left and now look for an other place to live.  

Svar 9: If i see this drawing, then i can feel, that the humans on the drawing are walking, but 
they are already very tired. almost they cannot walk anymore. they almost give the hope up, 
because what they search, cannot find it. but they don't give up and they go on. 

Svar 10: What strikes me first is the cold colours and what the people are wearing; protective 
leather possibly? Or they're not humans at all but in fact aliens? The strange blue feral-like 
shapes remind me of trees but they seem... twisted and harsh, adding to the cold impression. 
Almost looks like ice frozen. I love this. :) 

Svar 11: a bit like a oncoming storm, like they walk into something dangerous (but it's a 
tricky, vicious, not 'loud' kind of danger) 

Svar 12: This also looks like it could be an exodus. 

Svar 13: Adventure into the unknown 

Kommenarfält tillhörande bild 2: Gemenskap 

Svar 1: Några resande som antingen tar en paus eller väntar på att resan ska starta. det ser ut 
som att de ser fram emot resan! 

Svar 2: They seem to be weary. The girl on the left is trying to keep the spirits up. Most likely 
they are in the middle of their story and this is a portait taken before the shit hits the fan. In 
the last calm moment. 
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Svar 3: Waiting 

Svar 4: They seem peaceful and calm, with hope. 

Svar 5: It looks like they are together as higher class people, like religious people or 
sorcerers.   

Svar 6: i can feel on these people on the picture the tranquility and that they are friends. 

Svar 7: I instantly feel a sense of unity between these characters and they all look unique. 
Though I have a feeling the woman on the right (my right as i look at this) is possibly related 
to the blonde haired bloke in orange. I love the armour designs; lovely and unique. This 
intrigues me and I am curious to know more about this 'story' world and the characters 
inside of it. Love the satchel, btw! :D 

Kommenarfält tillhörande bild 3: Ankomst 

Svar 1: Detta ser ut att vara (en av) resans mål. Karaktärerna verkar glada att vara framme, 
och entusiastiska över vad som väntar dem i den nya staden. 

Svar 2: This is the most posite of all of these, the guys are clearly looking forward to 
exploration of the place ahead. 

Svar 3: Magic unknow 

Svar 4: I feel like the two neerest are either finally arriving at a long awaited destination or 
about to start a journey 

Svar 5: The way the people are placed and posed looks as if they are touring an area but the 
area doesn't fit it. The area looks too sci-fi to be toured; it looks as if people aren't or have 
never been there before. It looks too special or unique to be a touring area. 

Svar 6: the two guys look like they are not exactly welcome at this place..as if it's their home 
but must leave. 

Svar 7: these people always travel together. and they found, what they searched. 

Svar 8: The reason I chose competition was because of al the other people, and I feel a sense 
of desperation to get to the place that is clearly the focus of said picture. Again i feel a cold 
sensation and it looks alien to me in a interesting way! I am intrigued :D 

Svar på fråga: ”Would you be more likley to participate in a pilgrimage if there 
was a fictional story behind it?” 

Svar 1: Yes, I think it would be interesting. 

Svar 2: Of course, I would like to take part in а pilgrimage. All in all, it's an adventure and I 

think it would be magical, if there was a fictional story behind it 

Svar 3: Hm, interesting question. I really enjoy fiction. It is something our minds can come 
up with or it might even be something beyond our imagination - who knows, there are no 
boundries! Which gives the story a much stronger sense of adventure.  
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But on the other hand, I can enjoy non-fiction too. The realistic sides of stories makes the 
whole journey more believable and the readers can relate more. But the downside I find with 
most non-fiction, is that they're often a bit too stiff or too realistic. If you're going to go non-
fiction, it has to be really good. 

I'd say a realistic fiction pilgrimage wouldn't hurt!  

Pardon my bad answer and poor explanitions,. 

My whole point was: if the pilgrimage had some sort of fiction, mixed with a realistic touch, I 
would gladly join! 

But if I had to choose between fiction and non-fiction, I'd more likely participate in a 
pilgrimage with fiction. 

Svar 4: fictional or non-factional, yes, it would be still interesting 

Svar 5: Hmmm, det var en bra fråga... Jag tror jag skulle köra på den påhittade storyn, men 
jag vet inte 

Svar 6: Hmm I don't actually understand why should I participate a pilgrimage if there is no 
story behind it? If it is just a trip... to somewhere... I don't know... There always should be a 
story or a reason that causes your actions. Or I just didn't get your question! 

Svar 7: Answer to your question: Yes 

Svar 8: Yup 

Svar 9: Yes if there was a fictional story ild more be willing to participate because its open for 
imaging and for me its more fun and exciting to see what could unfold. hope this helped 

Svar 10: Hmmm... I would probably be more interested in going on a pilgrimage if it had a 
striking story to grasp on to. It adds a level of depth that is needed sometimes. At least, this 
is just my opinion. 

Svar 11: No problems, and I would definitely be more interested if there was a story to it! 

Svar 12: Yes I really think so because I like roleplay and other activities like that, so yes. 

Svar 13: Yes! 

Svar till fråga: ”Which game or type of game do you think the images 
resemble?”  

Svar 1: I think it resembles an RPG, both because of the aesthetics that were used, but also 
because RPGs are often journeys and adventures with a strong emphasis on fellowship and 
friendship. 

Svar 2: Adventure/Thriller-ish. 

Svar 3: Adventrure, eploration, roleplay, fantasy 
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Svar 4: Some Korean stuff, sort of pretty but hard to make advantages without money 
donation LOL 

Svar 5: action RPG genre or , The Elder Scrolls Morrowind 

Svar 6: 2 and 3 pictures remind me 'Aion Legend' and the first reminds 'Cloudy Atlas'. 

Svar 7: Skyrim, with a more other-worldly feel. 

Svar 8: Adventure Games (most recently) Tomb Raider/ The Last of Us 

Svar 9: Too unfamiliar with games, but perhaps futuristic movie genre (I didn't get "post-
apocalyptic" from this although it seemed close) 

Svar 10: fantasy? 

Svar 11: RPG 

Svar 12: Definitely fantasy/adventure, perhaps in 1st-person, otherwise in a style as the 
Diablo/Ultima-games. It would be able to have som sci-fi in it as well, due to the choices of 
colors, with the quite transluscent blu~ish nuances. 

Svar 13: Fantasy Adventure 

Svar 14: Fantasy 

Svar 15: At first it gave a Journey(PS3)-like feel, but then it reminded me of most Japanese 
RPGs where the characters embark on some huge trip to find themselves. 

Svar 16: sci-fi with a sotry of a journey and adventure 

Svar 17: Runescape. Magic games with sorcerers and religion. Boulders gate. 

Svar 18: I can not give an answer 

Svar 19: a high end Sci-Fi movie 

Svar 20: high fantasy 

Svar 21: RPG/MMORPG or Adventure. Maybe a sort of game like "Journey" ? 

Svar 22: an RPG Adventure game 

Svar 23: The game Final Fantasy, though the clothesmade me think of Assassins Creed. 

Svar 24: Mass Effect. Final Fantasy 

Svar 25: If I understand the question correctly I would say that these concepts are seem to 
have resemblance with some sci-fi rpg game with elements of fantasy about the end of the 
world and the last shelter. 

Svar 26: The colour style is similar to one of my favourite game, the Aquaria game. 

Svar 27: Fantasy world/Science fiction, possibly a mixture of the both. 
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Svar 28: The Elder Scrolls series, Final Fantasy. An RPG type game. 

Svar 29: It reminds me of Final Fantasy conceptart 

Svar 30: These images resembeled a RPG-adventure to me :) 

Svar 31: Assassins Creed, Hunted... 

Svar 32: adventure 

Svar 33: RPG, Fantasy, Adventure 

Svar 34: Adventure. (Perhaps something such as "The Elder Scrolls or Fable? Even though 
some parts seem more sci-fi-ish.) 

Svar 35: I think these images could fit very well in a puzzle game (similar to the Myst series) 
or a low-combat adventure game. 

Svar 36: fantasy adventure. it looked pretty original 

Svar 37: They could be a level in a game like Skyrim, but also something on their own, a bit 
like Shadow of the colossus as a MMORPG, and with fights between the bosses. Like open 
world) 

Svar 38: Kingdoms of Amalur, Fable. Overall a fantasy adventure rpg is what comes to my 
mind 

Svar 39: fantasy, RPG 

Svar 40: MMORPG, or standard RPG. 

Svar 41: A little bit of Final Fantasy in the adventure sense, but not quite in the same way 
that the game series is known for. It has all the same emotions that comes with an adventure 
game, the peaks and dips, though. 

Svar 42: fantasy adventure 

Svar 43: Fantasy roleplay game 

Svar 44: sci fi skyrim ;-) 

Svar 45: Some RPG, with quite depressing/hopeless story. It could be something deeper in 
meaning. 

Svar 46: It doesnt really remind me of a type of game but i got a dinotopia type of feel with 
the clothes and the new interesting place. 

Svar 47: I dont know. First I thought fantasy, but it wouldnt fit perfectly. Some futuristic 
influenced kind of games / movies. Like a tale, but not fully fantasy (like LoTR) but 
something originally and new. But kind of game, thinking away from genre, would me 
adventure i think! Maybe RPG, or mmo influenced. 

Svar 48: RPG - Role playing Game, (e.g. lol, wow) or action 

Svar 49: sci-fi, MMORG 
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Svar 50: Adventure  

Fält för övriga kommentarer 

Svar 2: Looks interesting! 

Svar 3: I enjoy your work. You can do pretty good with sexy characters, and I prefer cloths 
according to our realistic historical life :3 

Svar 4: It looks cool and like a journey but it looks a little sad, as long as there are happy 
looking scenes the sad scenes look cool and makes sense but it's not much of an adventure if 
they all look exhausted 

Svar 5: It shows some interesting ideas, but they are far from ready-made ideas that could 
transmit the mood and urge for adventure. 

Svar 6: Awesome work! :) 

Svar 7: (couldnt really think of games or movies) 

Svar 8: I like the realistic colouring drawings very much. I would like to learn how to colour 
so realistic. 

Svar 9: I love this concept. It sure is refreshing :) 

Svar 10: Awesome concepts! Love the colours! 

Svar 11: I think the pictures conveyed a new land that needed to be explored and could hold a 
lot of mystery i liked the unique curves of the city's and sculptures because they weren't just 
like a building it reminded me of water. 

Svar 12: Good luck on your thesis. 

Svar 13: Beautiful work, and great use of colors! Best of luck on your thesis! :) 

Svar 14: Nice work, hope to get a closer look at the city potrait in the last shot ;) 

Svar 15: Awesome pictures like always Emanuel!!! 

Svar 16: Good luck! 
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Bilaga 3 – Chat med Magdalena Abrahamsson 

• Konversationen startade tisdag 7 Maj 2013 

• 14:57 

Emanuel Mårdsjö 

Hej Magda! Hoppas allt är bra med dig. Du, jag undrar såhär- du som är/varit konfaledare: 
Pilgrimsvandring och konfirmation. Vad är din spontana tanke? 

• tisdag 
• 23:01 

Magdalena Abrahamsson 

Åh, hej!! Vad roligt att höra från dig!!! 
Min spontana tanke är att det krävs en del eftertrake för att få till det bra för en 
konfirmandgrupp. Jag är inget jättefan (och har inga klockrena erfarenheter) av just 
pilgrimsvandring. Men att låta konfirmanderna vara tysta en stund och fundera tror jag 
mycket på... Vad har du för tankar?! 

• 00:06 

Emanuel Mårdsjö 

Åh vilket bra svar!  Jag kan tänka mig att många säkert hade tröttnat, eller ens inte kunnat 
tänka tanken att vandra i flera dagar. 

Men då tänker jag såhär: Tänk om man hade en story bakom hela vandringen? 

• onsdag 
• 13:29 

Magdalena Abrahamsson 

Precis!! Bra story och tänkvärda grejer är ju helt perfekt!! Ska du hålla i den eller?! 

• 14:13 

Emanuel Mårdsjö 

Nej! Men jag håller på och skriver om ämnet i mitt examensarbete  

Jag har testat för att se om en storytelling-vandring skulle vara något som intresserar 
ungdomar 

För att göra det har jag målat 3 bilder, som illustrerar lite av den känsla man skulle få av 
konceptet. 

Här är dom:https://docs.google.com/file/d/0BxnOaFddrtvjQVl2UFk1Xy1QZmc/edit 

https://docs.google.com/file/d/0BxnOaFddrtvjTWQ1aXBRVWxkX1k/edit 
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https://docs.google.com/file/d/0BxnOaFddrtvjaDItRHk2Z055OHM/edit 

Jag har frågat flera äldre ungdomar. Men tror du att en vandring i bildernas anda hade varit 
populärare än en "vanlig", bland konfirmander? 

• 17:02 

Magdalena Abrahamsson 

Wow! Vilka bilder!!! Kul ämne på examensarbete. Jag skulle säga att dina bilder väcker en 
diskussion och en tanke som ungdomar kan relatera till, och jag också för den delen:-). Sen 
tror jag att det också beror på vem du frågar-vissa tilltalas av bilder vissa av text. Däremot 
tror jag fler kan känna och relatera till en bild då man får slå på andra sinnen än de vanliga... 
Jag ska troligen va konfunderar i Mölnlycke i höst och det hade varit så kul att testa detta 
koncept, tror att man skulle kunna göra det riktigt bra nämligen!!! 
Hur tänker du kring upplägg utöver bilderna?! 

• 19:10 

Emanuel Mårdsjö 

Åh wow! Va roligt  Jag tänker att varje grupp leds av en ledare som också fungerar som 
"spelledare". Det betyder dock kanske inte att hen spelar en karaktär, men att storyn ändå 
presenteras genom honom/henne. Hen berättar tex om de platser man vandrar förbi och 
ibland stannar upp vid, så att vandringen blir lite av en upplevelse att leva sig in i. Vissa 
platser kan vara kopplade till aktiviteter där gruppen får samarbeta för att samla 
poäng/pengar (ej riktiga). Det kan finnas områden med skatter som deltagarna kan välja att 
leta efter. Skatterna skulle kunna ge ledtrådar kring storyns hemligheter: Vilka är vi? Vart är 
vi påväg? Är pilgrimsvandringen ett straff? Ska vi dö? haha Man kan hitta på många grejer 
som gör vandringen spännande. 

Om man är ambitiös kan ledare vara utplacerade längst leden (man kan ha telefonkontakt så 
man kan åka till platsen när det är dags) för att berätta vidare om handlingen. Någon ledare 
kanske ligger och är skadad ute i skogen! Hur hände detta? 

Att lägga aktiviteterna i början av vandringen är nog att föredra, eftersom man vid slutet av 
dagen är ganska trött- man kanske ens inte bryr sig sen lixom. Det var något jag tänkte på 
när jag var ute o pilgrimsvandrade för en vecka och en halv vecka sen. Slutet skulle kunna 
präglas mer av tankeställare, att man funderar på något i 15 minuter och sen diskuterar det, 
eller lämnar en symbolisk sten i en ring! 

• 21:56 

Magdalena Abrahamsson 

Åh, spännande! Kul, du har verkligen tänkt på detta förstår jag! Tror du är något riktigt bra 
på gång, tror det kan bli jättelyckat!! Vill gärna höra och läsa det du skriver sen om jag får:-) 
lycka till!! KRAMAR 
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• 00:03 

Emanuel Mårdsjö 

Jadå! Är det okej om jag tar med detta i texten? Hade varit jättebra att ha i stycket om 
framtida arbeten!  

• torsdag 
• 09:58 

Magdalena Abrahamsson 

Helt ok!!!;-) kram! 


