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Sammanfattning 
 

År 1977 stängdes grindarna vid Forsviks Bruk för vad man trodde var sista gången. 

Några år senare började dock de gamla industribyggnaderna renoveras och Forsviks 

Bruk har sedan dess fungerat som industriminne och besöksmål. 

Denna studie syftade att skapa en visuell novell och pröva den som intresseväckande 

och engagerande verktyg, likt det webbmaterial som många museer idag tillämpar. 

Forskning gjordes i museipedagogik, serious games och berättande med bild och text, 

och från detta skapades sedan den fiktiva berättelsen Spökskeppet och implementerades 

som visuell novell med mjukvaran Twine. 

Den visuella novellen utvärderades sedan i två separata undersökningar, den ena mot 

målgruppen (grundskoleelever i årskurs 4 – 6), den andra mot intressenter vid Forsviks 

Bruk. Frågeställningarna gällde huruvida den visuella novellen lämpar sig som 

intresseväckande material samt om det fiktiva i berättelsen hamnar i konflikt med det 

faktiska som Forsviks Bruk förmedlar till sina besökare. 

Nyckelord: visual novel, museum, Forsvik, Twine, interaktivt berättande 
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1 Introduktion 

Forsviks Bruk renoverades under 1980-talet och har sedan dess fungerat som ett 

friluftsmuseum där besökarna kan se arbete i smedja och gjuteri samt följa det arbete som 

pågår vid Forsviks Varv, beläget vid Bottensjöns strand (forsviksbruk.se). Det gamla gjuteriet 

används som scen för teater och musik och de övriga byggnaderna används bland annat till 

utställningar och kurs- och konferensverksamhet. Renoveringarna började 1983, och 1987 

bildades Stiftelsen Forsviks Industriminnen. Målsättningen var ”att bevara, vårda och 

levandegöra den unika industrimiljön” (forsviksbruk.se). Idag drivs Forsviks Bruk av 

Västarvet – Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. 

Datorspel har vid flera tillfällen tillämpats vid museum som lärande eller underhållande 

verktyg (se t.ex. Coenen, m.fl., 2013). Enligt Sparacino (2004) har museum blivit narrativa 

utrymmen, kapabla att konkurrera med populära nöjesetablissemang som teatrar och 

biografer. 

I denna studie har en prototyp för en interaktiv visuell novell skapats som har sin 

utgångspunkt i Forsviks Bruks historia, men med rent fiktiva inslag. Visuella noveller kan 

liknas med de klassiska ”Choose Your Own Adventure” böckerna, med skillnaden att de är 

datorprogram och presenterar både bild (ibland animerad) och text för läsaren (eller spelaren) 

(Lebowitz & Klug, 2011). Det övergripande syftet med arbetet var att undersöka huruvida en 

visuell novell lämpade sig som intresseväckande verktyg, ett medel för att introducera och 

engagera besökaren för platsens narrativ, mot målgruppen grundskoleelever i årskurs 4 – 6. 
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2 Bakgrund 

2.1 Museum – Inte längre Wunderkammer 

Museers roll har förändrats. Föregångarna kallades för Wunderkammer, en plats där 

besökarna kunde bli imponerade av en stor samling exotiska och antika föremål och artefakter 

(Falk & Dierking, 1992). Museers samlingar har inte nödvändigtvis förändrats över 

århundradena, däremot deras funktion: de har, enligt Sparacino (2004: 4), blivit narrativa 

utrymmen, kapabla att konkurrera med nöjesetablissemang som teatrar eller biografer. Detta 

skapar nya utmaningar för intendenter som idag inte bara kan ställa ut föremål, utan måste 

designa sina utställningar för att kommunicera med människor i olika åldrar, olika utbildning 

och kultur (Sparacino 2004: 4). 

Man skulle kunna likna det med författare som måste bygga upp en berättelse så att den följer 

en dramaturgisk kurva. En utställning om vikingatiden kanske vill gå från ett stillsamt gårdsliv 

till plundrandets tumult, innan den fortsätter mot de mer andliga delarna och vikingarnas tro 

och slutar med döden. Utöver det måste intendenter även bestämma sig för hur berättelsen 

ska förtäljas. Det kan ske med klassiska bild- och textinformation, ljudguider, mer interaktiva 

medel som knappar där lampor lyser upp, bild eller ljud spelas, etc. Kenneth Hamma (2004) 

skriver om ett system som finns vid J. Paul Getty museet i Los Angeles, ArtAccess, som tillåter 

besökarna att på egen hand gå igenom museets databas med konstverk (Hamma, 2004: 100). 

Systemet är designat så att det på ytan är mycket lätt att navigera och mycket djupgående 

information ligger dold om inte besökaren själv önskar se den (Hamma, 2004: 100). 

Senare i detta kapitel kommer fler museers tillvägagångssätt att utforskas, bland annat 

friluftsmuseet Skansen. 

2.1.1 Narrativa utrymmen 

Glover Frykman (2009) talar liksom Sparacino om museum som narrativa utrymmen, men 

även som ett interaktivt medium för lärande och meningsskapande. Som bakgrund till sin 

studie där hon undersöker olika museers undervisande narrativ ekar Glover Frykman bl.a. 

Hooper-Greenhills (2009) tankar om hur vi människor skapar mening kring det vi ser och 

upplever. Enligt Hooper-Greenhill är det en process som involverar tolkning av upplevelsen, 

tidigare erfarenhet, kulturella skillnader, tro, värderingar samt vår miljö och omgivning. 

Museer är ett naturligt medium för meningsskapande, då det sker i samband med specifika 

objekt och platser (Hooper-Greenhill, 2009). 

I sin studie beskriver Glover Frykman (2009) de olika narrativen som undersöktes. Ett av 

dem, från friluftsmuseet Skansen i Stockholm, använder sig flitigt av tidsresande, där skolbarn 

från årskurs 1 – 2, deras lärare och museipersonalen klär sig i 1800-tals kläder. ”Äventyret” 

tar sedan plats på en gård från samma århundrade. Från berättelsen får vi veta att husmor 

Annas syster kommer på besök och barnen ska hjälpa dem båda att baka bröd. Barnen får i 

uppgift att hämta ved, vatten och mala mjöl – men så uppstår ett problem, och detta måste 

lösas. Endast de som deltar i berättelsen får veta vad det är för problem, så som utomstående 

skriver Glover Frykman, kan vi inte veta om det är en kris, konflikt eller något annat problem 

(Glover Frykman, 2009: 306). 

Detta kan liknas med vad Ermi & Mäyrä (2005) skriver om sensorisk, utmaningsbaserad och 

fantasifull immersion (SCI, för sensory, challenge-based and imaginative immersion), deras 
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modell för spelupplevelse. Med sensorisk immersion menar författarna att spelare blir 

indragna och engagerade i spelet med hjälp av en överväldigande ljud- och bildupplevelse 

(Ermi & Mäyrä, 2005: 7). Skansens historiska narrativ är inte helt olikt, även om det sker helt 

analogt, då alla deltagare klär sig historiskt korrekt och hela äventyret utspelar sig på en 

autentisk gård. Även utmaningsbaserad immersion, när inlevelse uppstår genom en bra 

balans av utmaningar och ens egna färdigheter (Ermi & Mäyrä 2005: 8), kan återfinnas i 

Skansens äventyr, då ett problem uppstår (i enlighet med berättelsen) som måste lösas. Vi vet 

som sagt inte vad problemet är, men man kan anta att det går att lösa med de färdigheter som 

deltagarna tidigare fått prova på, eller att det går att lösa med relativt lätta medel då 

målgruppen är årskurs 1 – 2. Sist men inte minst kan man argumentera för att berättelsen, 

Annas syster kommer på besök och de ska alla baka bröd tillsammans, uppfyller den sista 

kategorin, fantasifull immersion, som Ermi & Mäyrä (2005: 7) förklarar som att spelaren blir 

absorberad av spelets berättelse och spelvärld. 

Man skulle på grund av detta kunna kalla Skansens historiska äventyr för ett interaktivt 

narrativ, vilka fokus ligger på i denna studie. Interaktivitet utforskas under senare rubriker. 

2.1.2 Forsviks Bruks historia 

Forsviks äldsta historia är tyvärr för oss okänd idag, men vad vi känner till är att Vadstena 

kloster blev ägare till Forsvik genom köp och donationer vid 1400-talets början (Julihn, 2004: 

8). Uppgifterna kring klostrets övertagande är dock inte entydiga. Enligt ett medeltida 

dombrev tillhörde kvarnen (den första byggnaden på området) Vadstena kloster 1401, men ett 

gåvobrev från Cecilia Jonsdotter (Roos) visar att kvarnen donerades först nio år senare 

(Julihn, 2004: 9). Vad som är säkert är att efter 1410 var gården en av Vadstena klosters 

egendomar. 

I och med reformationen togs mycket av kyrkans jordegendomar över av Gustav Vasa 

personligen (Julihn, 2004: 15). De sista nunnorna lämnade Vadstena kloster år 1595 och efter 

denna tid blev Forsvik genom en rad olika ägare, inte minst Anton von Boij vid slutet av 1600-

talet, omvandlat till ett framträdande stångjärnsbruk (Julihn, 2004: 16-19). 

Under 1800-talet omvandlades Forsvik återigen då stångjärnshammarna fick ge plats för ett 

gjuteri, mekanisk verkstad och träsliperi (Julihn, 2004: 26). Forsvik började vid denna tid 

istället för järn producera papper, gjutgods och verkstadsprodukter. De nya tiderna och större 

fabrikerna kunde sysselsätta mångt fler arbetare än det gamla järnbruket någonsin kunnat 

och kring sekelskiftet hade Forsvik cirka 150 anställda (Julihn, 2004: 29). Ett tjugotal 

flerfamiljshus uppfördes under åren fram till det första världskriget, och bruket ansvarade 

även för barnens undervisning samt vård av de sjuka och äldre (Julihn, 2004: 29-30). 

Forsviks Bruks industriella historia sträcker sig ända fram till 1977, men tyvärr inte längre än 

så, då bruket för sista gången gick i konkurs (Julihn, 2004: 46). 1983 började dock träsliperiet 

restaureras och de första stegen togs mot att bevara Forsvik för framtiden (Julihn, 2004: 47). 

2.1.3 Storytelling 

Må så vara att de undervisande narrativ, som museerna Glover Frykman (2009) undersöker, 

har i syfte att vara just lärande och informerande, men de fyller samtidigt en annan funktion. 

Här tangeras nämligen det storytelling-begrepp som används inom marknadsföring, där 

företag med hjälp av narrativ marknadsför sitt varumärke för att behålla nuvarande 

kundrelationer samt attrahera nya kunder (Muniz, Jr. & O’Guinn, 2001). 



 
4 

Ta till exempel en av de reklamfilmer Saab producerade för Storbritannien (Saab 900 Turbo 

16S, 1988). I reklamen visas först bilen i fråga: den körs i hög hastighet uppför en 

bergssluttning. När bilen är på väg att köra över kanten av berget klipper filmen till en JAS 37 

Viggen som flyger över samma klippa. Budskapet i reklamfilmen blir således: ”att köra en Saab 

är som att köra ett jetplan”, vilka råkar byggas av samma tillverkare, och därför ringer deras 

budskap desto mer sant. Saab sålde med andra ord inte själva bilen i reklamfilmen, utan 

upplevelsen att köra bilen och märket Saab – den enda biltillverkaren som också bygger 

stridsflygplan. 

Roland Barthes (1977) skriver i Image music text om tre budskap som finnes i en reklambild 

för pasta: ett lingvistiskt budskap, ett s.k. kodat ikoniskt budskap och ett icke kodat ikoniskt 

budskap (Barthes, 1977: 154). Det förstnämnda, det lingvistiska budskapet, är i Barthes 

exempel rubriken samt etiketterna på produkterna i bilden. I vårt exempel ovan är då det 

lingvistiska budskapet berättarens röst i slutet av reklamfilmen samt företagets logotyp. 

Barthes menar att det lingvistiska budskapet kan brytas ner vidare, och pekar på företagets 

namn Panzani – det ger inte bara namnet på företaget utan även en känsla av ”Italienskt” 

(Barthes, 1977: 153). Saab, uttalat av berättarrösten ”sierra, alpha, alpha, bravo”, ger på ett 

liknande sätt en känsla av militärisk precision, vilket ekar deras tidigare uttalade budskap: 

”endast en flygplanstillverkare tillverkar även bilar”. 

De sistnämna i listan, det kodade och det icke kodade ikoniska budskapen, är två sidor av 

samma mynt. Det kodade budskapet är ett sådant som kräver kulturell förståelse, medan det 

icke kodade budskapet är det vi utröner när vi saknar förståelse (Barthes, 1977: 154). För att 

exemplifiera, Barthes beskriver bildens sammansättning som ”the still life”, vi ser produkter 

från Panzani tillsammans med färska råvaror och det är en behaglig scen, men det kräver en 

kulturell förståelse. På ett liknande sätt, hade berättarrösten i Saabs reklamfilm inte talat om 

för oss som tittar att Saab, tillverkare av flygplan, även tillverkar bilar, hade reklamfilmens 

budskap kanske undsluppit oss. 

I museernas fall handlar det om att locka besökarna till deras utställningar. De vill väcka ett 

intresse och engagemang hos den potentiella besökaren. Frågan som ställs (senare) i denna 

studie är om detsamma kan göras med datorspel. 

2.1.4 Serious games 

Datorspel är ingenting nytt inom museivärlden. Serious games har vid många tillfällen 

tillämpats för olika studier och utställningar. Termen serious game är en väldigt bred sådan, 

men Ritterfeld, m.fl. (2009) försöker definiera den: 

We define serious games as any form of interactive computer-based game 

software for one or multiple players to be used on any platform and that has 

been developed with the intention to be more than entertainment. 

(Ritterfeld, m.fl., 2009: 6). 

Tarja Susi, m.fl. (2007: 2) skriver om flera relaterade begrepp, som e-learning, edutainment, 

etc., och pekar på så sätt på genrens bredd och mångfald av definitioner. När författarna sedan 

återvänder till begreppet serious games skriver de, liksom Ritterfeld, m.fl. (2009), att 

begreppet saknar en entydig definition. Det finns flertalet definitioner, vilket en snabb sökning 

på Google kan vittna till, men samtliga fokuserar i viss mån på lärande i någon form, så som 

träning, reklam, simulation eller undervisning (Susi, m.fl., 2007: 3). 
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Ett exempel på en serious games-studie (mot konstmuseum) genomfördes av Tanguy Coenen, 

m.fl. (2013) där en smartphone applikation skapades som besökarna kunde använda sig av 

under besöket. Applikationen tillät besökaren att skapa sin egen utställning genom att bygga 

ett virtuellt museum, där tomma utrymmen med text kunde ersättas av de utställda objekten 

genom att skanna en QR kod (Coenen, m.fl., 2013: 7). Texten i de tomma utrymmena var 

antingen en konkret uppgift eller något mer vagt, en känsla eller en dikt. Tanken var att 

spelaren skulle skapa sin egen association eller lösning med hjälp av utställningsobjekten. 

Denna studie mot Forsviks Bruk är i samma anda, med skillnaden att spelet som skapats (den 

visuella novellen) har som mål att användas som intresseväckande och engagerande verktyg 

innan besöket istället för under besöket. 

2.2 Berättande med bild och text 

2.2.1 Bilden 

Varför började människan måla på väggarna i grottor och klippor? Mithen (1988) föreslår att 

det handlar om en slags encyklopedi, där människor ritade djuren med ett extremt perspektiv 

på hovarna (så att deras spår syns tydligt för åskådaren), vilken vegetation de rörde sig i, hur 

deras avföring såg ut, etc. För andra jägare var detta ovärderlig information: var och hur man 

hittar mat. Grottmålningarna, menar Mithen, var ett sätt att spara informationen och sprida 

den vidare, och skriver även att bilderna delvis kan ha varit redskap för undervisning av barn 

(1988: 323). 

Detta är bara en teori bland många, men den lämpar sig väl för denna studies syften. Bilden 

är en viktig del för oss att förstå tillvaron. Man kan utröna en rad budskap i bilder enligt 

Barthes (1977), sanna liksom fiktiva sådana. Museer och kulturarvssamfund gör ett liknande 

arbete idag genom att bevara det som annars skulle gå förlorat. Att se en vikingahjälm på en 

utställning ger oss inte endast information om hur de var konstruerade, utan ger oss även 

information om vår härkomst, landets historia, hur vikingarna levde och vilken typ av försvar 

de bar i strid. Från detta kan många fler slutsatser dras om andra delar av den dåtida 

människans tillvaro: vilken sorts teknik de hade för att bearbeta järnmalm, hur rika de som 

bar hjälmarna måste ha varit, vilka tekniker inom smältkonst och smide som lånats från andra 

eller äldre kulturer, etc. En bild säger trots allt mer än tusen ord. 

2.2.2 Texten 

Mieke Bal (2009: 5) skriver att en text är ”en begränsad, strukturerad helhet bestående av 

symboler”. Vidare förklaras konceptet att detta inte gäller endast ”text” som vi i vardagligt 

uttryck syftar på – ord och symboler på papper, skärmar och dyl. – utan kan innefatta 

bildrutor i film, målade symboler, linjer eller krumelurer (Bal, 2009: 5). En narrativ text, 

fortsätter Bal, ”är en text i vilken ett medel eller föremål förmedlar till en adressat (’berättar’ 

för läsaren) en berättelse i ett givet medium, så som språk, bilder, ljud, byggnader eller en 

kombination av dessa” (Bal, 2009: 5). Detta ekar Barthes (1977) tankar kring bildens retorik, 

då även bilder kan avläsas som text. 

Text (i lekmannatermer) kan således på egen hand beskriva ett givet objekt lika väl som en 

bild. Problematiken uppstår när beskrivningen inte är komplett. Beskrivningen ”en brun häst” 

åkallar bilden av en brun häst, men vilken ras är det? Hur stor är hästen, hur gammal är den 

och är den vild? Här kan bilden sannerligen hjälpa texten. Ta till exempel en given handbok 
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om svenska svampar: det är (nästan) garanterat bilder i den med beskrivande text som 

komplement. 

2.2.3 Bilden samman med texten 

Det första som kommer i åtanke för denna rubrik är serietidningar, men innan vi undersöker 

de mer moderna formerna av mediet, låt oss se bakåt i historien, till medeltidens England och 

Bayeux-tapeten. På sina 70 meter i längd och 50 centimeter bredd avbildar tapeten 

sammanlagt 1512 föremål och nästan 70 separata handlingar (Meijer, m.fl., 1904: 1103). Över 

de flesta rutorna finns latinska bokstäver som förklarar betydelsen av figurerna. Detta sätt att 

berätta genom både bilder och text har således funnits sedan långt tillbaka i människans 

historia. 

Robert S. Petersen (2011: xv) skriver om det så kallade grafiska narrativet i sin bok Comics, 

Manga, and Graphic novels: a history of graphic narratives. Termen, myntad av David 

Kunzle (1990), använder Petersen för att innefatta inte bara serietidningar från enstaka 

kulturer eller format, utan mediet som helhet (2011: xv). När det kommer till att förmedla ett 

narrativ (”berätta” för läsaren, som Mieke Bal [2009] uttrycker det) genom bild såväl som text 

finns en viktig skillnad, vilken Petersen (2011: xiv) belyser i sin text: ”bilder tas in av åskådaren 

som helhet, synkront, medan en berättelse berättas eller skrivs ned diakroniskt, över tid”. 

Måhända är det varför så kallade registerlinjer karvades in i några av de antika monument 

som Petersen beskriver som narrativ konst (Petersen, 2011: 10). Petersen beskriver ett av 

dessa monument, ”the Stele of the Vultures” (daterad 2525 f.Kr.), där en serie bilder beskriver 

stadsstaten Ummas nederlag. Bilderna läses från botten av monumentet, där soldaterna 

förbereder sig för krig, till dess topp där stadsstaten Lagash har segrat (Petersen, 2011: 10). På 

detta monument, skriver Petersen, finns alltså det äldsta exemplet av registerlinjer, då ena 

sidan av monumentet är delad i två och den andra i fyra av sådana ristade linjer, vilket gör det 

möjligt att läsa bilderna i rätt ordning (Petersen, 2011: 10). 

Detta sätt att berätta på, där ett tomrum lämnas mellan bildrutorna som läsaren på egen hand 

fyller i, är inte säreget för grafiska narrativ, utan en teknik som återkommer i andra medium, 

som film och filmsekvenser i datorspel, där klippteknik används för att slippa följa hela 

handlingen från början till slut. Om en karaktär utbrister: ”To the study!” och lämnar rummet 

med de andra karaktärerna i rummet i följe behöver vi inte se hela vandringen till 

arbetsrummet – därför klipper vi till att karaktärerna gör entré i arbetsrummet. 

2.3 Interaktivt berättande 

År 1990 i Tyskland genomförde Peter Krieg ett experiment med ett av de första interaktiva 

biosystemen (Krieg, 2004: 27). Systemet, namngett E.L.V.I.S. (kort för Electronic Video 

Interactive System) tillät publiken att med en spelkontroll rösta på om de ville se en s.k. fotnot 

till filmen. Om majoriteten av publiken röstade för bytte filmen till en annan disk, spelade upp 

fotnoten, och vid dess slut återupptog systemet den första uppspelningen. 

Krieg skriver att resultatet av experimentet var en ”väckarklocka”. Publiken var till en början 

entusiastiska och engagerade, men dessa känslor ersattes snart av frustration. 

[…]since each member of the audience at some point ended up in the minority 

and thus did not see all of the footnote sequences that he or she had voted for, 
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almost everyone came away with the feeling that they had been cheated out of 

perhaps the best sequences through the voting behavior of the others. 

(Krieg, 2004: 28). 

Denna frustration kan vara knuten till att plattformen är just ett system. Detsamma gäller 

knappast för mer analoga former av interaktivt berättande, som penna-och-papper rollspel 

eller improvisationsteater, där order om plats, personer och händelse kommer från publiken 

och skådespelarna eller spelledaren gör sitt bästa att finna sig i situationen. I dessa 

sammanhang brukar orderna komma genom snabba överläggningar personer i publiken 

sinsemellan eller utbristanden från en av spelarna – ingen tid läggs att fundera på vad man 

kan ha gått miste om när spelet eller pjäsen genast fortsätter. 

Så det finns många former av interaktivt berättande, men fokus i denna studie ligger på 

digitala narrativ, närmare bestämt visuella noveller (vilka vi kommer utforska senare i detta 

kapitel). Definitionen ”interaktiv” är dock inte uppenbar. Liu & Shrum (2002) belyser 

problemet med ordet interaktivitet; alla verkar ha sin egen idé av ordets betydelse men dessa 

idéer skiljer sig från varandra. För denna studies syften lånar författaren Greens & Jenkins 

(2010) definition av interaktivitet (mer specifikt interaktiva narrativ): 

[…]we define an interactive narrative as a story in which the reader has 

opportunities to decide the direction of the narrative, often at a key plot point.  

(Green & Jenkins, 2010: 481). 

Visuella noveller handlar ofta om att göra (ibland rätt) val vid nyckelpartier i berättelsen. 

Valen följs dock inte alltid av en helt ny gren till berättelsen; det kan handla om en illusion av 

valmöjlighet, där läsarens val saknar konsekvens mer än till ytan (dialogen ändras något, 

karaktärer reagerar annorlunda, etc.). Detta utforskas mer utförligt senare i rapporten, under 

Genomförande (4.1.3). 

2.3.1 Datorspel 

Claus Pias (2004: 133) menar att det finns tre olika typer av spel (givet att dessa ofta korsar 

gränser med varandra): actionspel, äventyrsspel samt strategispel. Actionspel lägger fokus på 

reflexer, snabbhet och repetition; äventyrsspel utmanar spelare att göra rätt val vid rätt 

tillfälle; strategispel handlar om att med de resurser tillgängliga för spelaren skapa den bästa 

av världar. 

Av intresse till denna studie är äventyrsspel. I sin text refererar Pias till Roland Barthes (1988) 

och skriver bl.a. om två av hans termer – kernels (kärnor) och catalysts (katalysatorer) (Pias, 

2004: 140). En kärna är vad de punkter kallas där alternativ öppnas upp. I Barthes eget 

exempel ”kan en revolver avfyras eller inte”. Pias spinner vidare på konceptet och menar att 

kärnor har två funktioner i äventyrsspel: dels är de logiska funktioner, då de bestämmer hur 

berättelsen ska fortsätta; dels är de kronologiska funktioner, då de böjer tiden i spelet till en 

loop. Det enda sättet att komma ur loopen är att göra ett val (Pias, 2004: 140). 

Den andra av Barthes termer, katalysatorerna, är de delar av äventyrsspel som följer en kärna 

(Pias, 2004: 140). De är med andra ord resultatet av valet och även vägen som leder till nästa 

kärna. De har med andra ord endast en kronologisk funktion: 
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For example, the length of time that a player has to move around in a dungeon 

in order to find a door has no influence on the logical significance of the door 

through which he reaches the next level of play.  

(Pias, 2004: 140). 

Äventyrsspel är således, enligt Pias definition, relativt lika den visuella novellen, vilket 

diskuteras nedan. Huruvida man ska kategorisera visuella noveller som datorspel eller ej är 

dock en svår fråga. Å ena sidan är dessa grafiska narrativ datorprogram liksom alla andra 

datorspel och de ”spelas” eller läses med inmatning från användaren. Å andra sidan kan det 

anses att visuella noveller ligger närmare grafiska narrativ (och liknande medium) än 

datorspel. Var ställningarna står i denna studie är även det ovisst, och denna jämförelse 

kommer igen senare i texten. 

2.3.2 Den visuella novellen 

Josiah Lebowitz & Chris Klug (2011: 193) skriver om den japanska visuella novellen (eng. 

visual novel), då det är ifrån Japan genren härstammar och där den är mest etablerad. Visuella 

noveller är i mångt och mycket likt att läsa en bok, med skillnaden att exposition och 

karaktärer dyker upp på skärmen, ibland animerade, men oftast i form av statiska bilder 

(Lebowitz & Klug, 2011: 193-194). Spelaren får i nyckelpartier i berättelsen välja vilken väg 

som ska tas (ibland bokstavligen talat men oftast i form av vad som sägs i en specifik dialog) 

och berättelsen förgrenar sig beroende på detta val. Hur många förgreningar en given visuell 

novell har beror helt på omfång, men en populär titel, Fate/stay night (2004), överskrider 

hela Sagan om Ringen-trilogin i ordantal (Lebowitz & Klug, 2011: 194). 

Mediet kan liknas med de klassiska ”Choose Your Own Adventure” böckerna, där läsaren intar 

rollen som protagonist och själv får välja vilken väg som ska tas i berättelsen. Visuella noveller 

lägger dock till grafik och liknar således mer en bildbok, då exposition oftast presenteras av 

bilden (utöver de sekvenser där spelaren får läsa protagonistens tankar om platsen) och 

dialogen sker i text. 

Vi utforskade tidigare i detta kapitel de av Petersen (2011) kallade grafiska narrativen. Visuella 

noveller, liksom serietidningar, arbetar med bildrutor som först ändras när spelaren läst och 

fortsätter berättelsen eller gör ett val i dialog eller handling. Ett mellanrum kan ses här, 

liknande det som diskuterades för de grafiska narrativen, med en viktig skillnad: i en 

serietidning ser läsaren hela sidan på en gång och väljer själv vilken bildruta att fokusera på 

(sidan läses synkront) medan spelaren i visuella noveller inte har något annat val än att ta in 

bildrutorna i den ordning spelet presenterar dem (diakront). 
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3 Problemformulering 

En av museers och liknande besöksmåls funktioner har länge varit att ställa ut samt informera 

om olika föremål, så som konst, historiska artefakter, teknologi, mm. Idag sträcker sig deras 

syften mycket längre än så. Museum har blivit narrativa utrymmen, kapabla att konkurrera 

med populära nöjesetablissemang som biografer eller teatrar (Sparacino, 2004). Med hjälp av 

narrativ och interaktion hjälper museum oss att förstå och skapa en kontext kring saker i vår 

omgivning, snarare än att endast förklara deras syften (Glover Frykman, 2009). 

För denna studie har en interaktiv visuell novell skapats. I berättelsen fick spelaren komma i 

kontakt med två barn, en flicka från den rika direktörsfamiljen och en pojke från en fattigare 

arbetarfamilj vid Forsviks bruk under 1920-talet. Tillsammans med dessa karaktärer utforskar 

spelaren Forsviks bruk som det såg ut under 20-talet och finner slutligen ett spökskepp 

komma seglande på Bottensjön i nattens dimma. Syftet med berättelsen var att introducera 

samt intressera spelaren för friluftsmuseet Forsviks Bruk samt engagera denne i narrativet 

som presenteras på besöksmålet. 

Syftet med studien var att mot målgruppen grundskoleelever (årskurs 4 – 6) undersöka 

huruvida en visuell novell lämpar sig som ett intresseväckande och lärorikt verktyg, likt den 

webbinformation som idag används av många museer som Glover Frykman (2009) 

undersöker i sin studie. 

De frågeställningar som undersöks är följande: 

 Är den visuella novellen ett lämpligt format för intresseväckande material trots att man 

som spelare går miste om material vid endast en spelomgång? 

 Finns det en risk att berättelsen stjäl fokus från Forsviks Bruks egna narrativ (den 

information som bruket i sin museiroll ska förmedla)? 

3.1 Metodbeskrivning 

Studien delas in i tre olika delmoment för att få ut den information som önskas. Den första är 

s.k. interaktionsanalys så som den beskrivits av Jordan och Henderson (1995), samma metod 

som Jonas Linderoth (2007) använder sig av i sin studie om identitet och avatarens roll i 

datorspel. Interaktionsanalysen har som mål, enligt Jordans och Hendersons beskrivning 

(1995), att identifiera regelbundenheter och skildra mekanismer som synliggörs när 

människor interagerar med varandra. I denna del av studien delades deltagarna in i grupper 

om tre och spelade igenom den visuella novellen en gång. Under spelomgången förväntades 

deltagarna samtala med varandra om vilket val de ville göra och varför, och denna information 

ljudinspelades för att senare kunna transkriberas. Samman med detta togs 

observationsanteckningar (deskriptiva anteckningar [Østbye, m.fl., 2008]) då endast 

ljudupptagning inte korrekt återberättar gester, grimaser, och annat som kan vara av intresse. 

Denna metod var överlägsen t.ex. kvalitativa intervjuer med deltagarna, en och en, då 

målgruppen som behandlas var barn. Det fanns en risk att den individuella intervjuformen 

skulle bli alldeles för intensiv, och att istället spela in och observera barnens interaktion med 

varandra, kamrater de förmodligen känner sig bekväma med, skulle i slutändan ge mer 

användbar information. Gruppintervjun som följde gav mer relevant information då frågorna 

kort innan kunde modifieras beroende på hur de data som spelomgångarna producerade såg 

ut. 
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Efter att samtliga grupper gått igenom varsin spelomgång samlades alla deltagarna i en större 

grupp för en så kallad semistrukturerad intervju (Østbye, m.fl., 2008). Detta tillfälle 

ljudinspelades också för att senare kunna transkriberas om nödvändigt. Med hjälp av 

strukturerade frågor för samtalet förväntades diskussion om de olika gruppernas resultat och 

erfarenheter från spelomgången framträda. Vad tyckte deltagarna om berättelsen, hur 

utvecklades historien i deras egna ord och hur ställer de sig till ett studiebesök till Forsviks 

Bruk? Hade de velat se en vidareutveckling av narrativet på plats vid besöksmålet? 

Detta ledde så slutligen till den sista delen, en ytterligare semistrukturerad intervju, men 

denna gång mot intressenterna vid Forsviks Bruk. En del av det råa material som utvunnits 

vid den tidigare gruppintervjun användes som bas för de frågor som ställdes till 

intressenterna. Är detta resultat de vill se? Om målgruppen verkar vara intresserade av en 

vidareutveckling av narrativet, är detta något som kommer ses över? Gav den visuella novellen 

de resultat som förväntas av ett intresseväckande narrativ? 

Med dessa tre delmoment på plats förväntades studien kunna svara på frågeställningen, 

huruvida en visuell novell lämpar sig som intresseväckande material för museer och 

besöksmål. 

3.1.1 Urval 

Den huvudsakliga målgruppen för undersökningen var grundskoleelever i årskurs 4 – 6. För 

det första var det ett rent taktiskt val; en tillräckligt stor bas av deltagare finns i en och samma 

klass vilket sparar tid. För det andra riktar sig många museer idag framförallt till 

grundskoleelever och erbjuder tredimensionella utställningar, utbildningspaket, videofilmer 

och praktiska workshops (Glover Frykman, 2009: 300). Slutligen är det i intressenternas 

intressen att studien fokuserar på barn. 

Det sista delmomentet riktar sig mot intressenterna vid Forsviks Bruk. Detta är för att ge 

ytterligare kraft åt resultatet och framförallt analysen, då både ”kund” och ”beställare” 

behandlas. 
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4 Projektbeskrivning 

Denna del av rapporten syftar att beskriva artefakten, det program, datorspel eller medel som 

utvecklats för att svara på frågeställningen, i detta fall en visuell novell. Formatet beskrivs 

ovan under kapitel 2.3 Interaktivt berättande, men berättelsen summeras här nedan och 

återfinns även i synopsis, appendix A. 

Spelaren, en blank karaktär, väcks av Birger som tjatar om att han sett ett spökskepp segla på 

Bottensjön. Om spelaren följer med på hans tokigheter visar det sig att han inte ljugit – ett 

mystiskt skepp seglar faktiskt i en tät dimma. Spelaren och Birger bestämmer sig för att 

berätta för Lisa, men blir skällda på av fadern och väntar till dagen därpå. När de till slut 

berättar för Lisa vad som hände under natten är hon skeptisk, men går med på att hålla utkik 

över sjön följande natt. Spökskeppet dyker slutligen upp igen, och det visar sig att barnen har 

ett riktigt äventyr för händer… 

4.1 Utvecklingen av artefakten 

4.1.1 Planering – karaktärer, synopsis och flödesdiagram 

Berättelsen fastställdes i grova drag innan projektarbetets början, så det första steget bestod 

av att skriva karaktärsbeskrivningar och berättelsens synopsis, se appendix A. 

Karaktärsbeskrivningarna kunde därefter överlämnas till projektets inhyrda illustratör som 

påbörjade arbetet med att rita dem i sju olika sinnesstämningar eller humör. 

Dessa humör (eller känslor) är baserade på de grundläggande uttryck Paul Ekman & Dacher 

Keltner (1997: 32) presenterar i en figur från en äldre studie: (1) glädje, (2) sorg, (3) förvåning, 

(4) ilska, (5) fruktan och (6) avsky. Till dessa lades ett neutralt uttryck till, för de stunder i 

berättelsen då karaktärerna inte visar på någon särskild känsla. Det ska erkännas att Ekman 

och Keltner problematiserar idén om universella uttryck, och Ekman expanderar senare 

denna lista till så mycket som 15 uttryck (Ekman, 1999). De första sex ligger dock bekvämare 

inom studiens tidsram. Utöver tidsaspekten användes karaktärernas sinnesstämningar endast 

representativt (representativt i den utsträckning att istället för att vara en smula irriterad är 

karaktären arg) för att uppnå studiens syften, snarare än den större mängd illustrationer som 

skulle krävas för ett fullgott spel. 

Berättelsens synopsis är lik många andra till formen: den beskriver en av de möjliga rutterna 

spelaren kan ta genom berättelsen. Detta skrevs för att innan implementationsfasen 

påbörjades kunna få en bild av karaktärerna, platserna och berättelsen som helhet. Synopsis 

kan således ses som ett komplement till flödesdiagrammet, se figur 1, som är väldigt spartansk 

i sina beskrivningar. 

Sett till figur 1 så beskriver synopsis berättelsen enligt följande val (i flödesdiagrammet 

markerade som romber): (1) nej, (2) ja, (3) nej. Spelaren väljer med andra ord att inte lita på 

Birger när han väcker denne och tjatar om ett spökskepp. Senare väljer spelaren att exkludera 

Lisa ur äventyret, men flickan upptäcker deras planer ändå. Sist väljer spelaren att stanna vid 

bryggan under natten, och således ser spelaren den mystiske mannen i fören av skeppet. 



 
12 

 

Figur 1 Berättelsens flödesdiagram 
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4.1.2 Implementation – Twine och designval 

Programmet som valdes för att skapa artefakten var Twine (twinery.org), ett gratisprogram 

som med fördel används för att hantera förgrenande narrativ. Twine publicerar i HTML-

format så berättelsen snabbt kan spridas och spelas eller läsas. 

Artefakten har genomgått flera iterationer innan den slutliga versionen färdigställdes, och 

några av de mer nämnvärda designvalen kommer tas upp under denna rubrik. Till att börja 

med bör den tvådelade strukturen som visas i flödesdiagrammet, figur 1, undersökas vidare. 

Notera att berättelsen blir mycket annorlunda beroende på vad spelaren väljer i dessa tre 

huvudmoment, detta för att med enkelhet kunna undersöka den första frågeställningen som 

problematiserar formatet och hur man missar material vid endast en spelomgång. 

Den visuella novellen spelas genom att spelaren ser en scen presenteras med hjälp av 

bakgrund och karaktärsillustration, samt text i form av scenbeskrivning eller dialog, se figur 

2. 

 

Figur 2 Exempel på scen i den visuella novellen 

I figur 2 är två saker värda att nämna: (1) valmöjligheterna och (2) strukturen. Dessa utforskas 

i ordningen de står listade. 

4.1.3 Spökskeppet – valmöjligheter 

I varje scen finns maximalt två valmöjligheter för spelaren att fundera över. Inledningsvis 

hade vissa passager i berättelsen tre valmöjligheter, men senare skalades detta ner till 

maximalt två, ett format som lämpade sig bättre till den tvådelade strukturen. Valen leder 

dock inte alltid till annorlunda resultat, som synes i figur 3. 
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Figur 3 Illusionen av valmöjlighet (skärmdump från Twine) 

Notera hur passage Sov01 och Sov02 kan leda till olika resultat, men att båda dessa leds in i 

endast en scen, Sov05, i vilken spelaren får göra valet att lita på Birgers ord om spökskeppet 

eller inte. Det är med andra ord en sorts illusion av valmöjlighet, något som ofta diskuteras 

inom datorspel (se t.ex. Kasten, 2013; Extra Credits – The Illusion of Choice, 2013). Ordet 

används både i positiva och negativa termer. Negativt i det att spelaren blir ”lurad” då valet 

som görs i slutändan inte spelar någon roll – resultatet förblir ändå detsamma. Positivt 

används det dock i samband med argumentet att valmöjligheten måhända inte skapar 

annorlunda resultat, men en annan upplevelse (antingen i dialog eller handling). Särskilt 

brukar det påpekas att spelaren får mer värde för pengarna då spelet kan bli en annorlunda 

upplevelse vid flera spelomgångar. 

De tre valen av faktisk konsekvens (i Barthes termer kärnorna och katalysatorerna som följer) 

är huvudmomenten i spelet och även studiens fokus. Det kan dock vara en fördel att inkludera 

även dessa mindre betydelsefulla val då gruppdiskussionen är relativt explorativ till sin natur. 

Om deltagarna väljer att fokusera på resultaten som saknar konsekvens kan detta ge data som 

undersökningen annars skulle ha gått miste om. 

Serdar Sali (2012) skriver att de förmodligen mest använda dialogsystemen i datorspel är 

menybaserade sådana, och så är fallet även här. Spelaren får en lista av färdigskrivna 

dialogstycken att välja mellan för att svara den aktuella karaktären i spelet. Detta system kallas 

av Sali för sentence-selection interface (Sali, 2012: 11). En diskussion som ofta dyker upp i 

samband med denna form av dialogsystem är flow (Sali, 2012: 12). När spelaren måste läsa 

(oftast flera) rader med text kommer dialogen i spelet till en onaturlig paus. 

I den visuella novellen som skapats för denna studie är måhända detta inte ett sådant stort 

problem. Spelets format förlitar sig redan till stor del på texten för att förmedla berättelsen, 

och inget röstskådespeleri förekommer som kan avbrytas i långa perioder. Tvärtom, sentence-

selection systemet arbetar till den visuella novellens fördel, då mer information om 

karaktärerna kan dyka upp i dialogvalen – information som spelaren inte har någon 

kännedom om vid spelets början (se figur 4 för exempel). 
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Figur 4 Exempel på scen i den visuella novellen 

Notera att det framkommer att Birger är en känd lögnare, något som karaktären själv aldrig 

skulle erkänna och spelaren inte skulle kunna känna till. Lee Sheldon (2004: 138) gör en 

liknande observation, då han menar att game writers kan göra spelarkaraktärerna mer 

välartikulerade (eller tråkiga och stammande) än vad spelaren själv är. Detta ekas av Sali 

senare i hans avhandling då deltagarna i studien menade att de menybaserade systemen var 

lättare och mer intuitiva än fri inmatning av dialog från spelaren själv. Somliga deltagare 

menade att det var för svårt att lista ut vad som skulle sägas då möjligheterna tycktes oändliga 

(2012: 79). 

Det var aldrig på tal att implementera fri inmatning i den visuella novellen, men däremot 

skulle det system som används i t.ex. Mass Effect (2007) kunna implementeras, där valen 

består av saker som ämnen, känslor eller ton, vilket av Sali kallas abstract-response interface 

(Sali, 2012: 13). Argumenten ovan talade dock sitt tydliga språk: spelet saknar 

röstskådespeleri och spelaren kan få information genom dialogvalen som annars hade behövts 

forceras in i dialogen på annat sätt, vilket oftast leder till att kvalitén blir lidande. 

4.1.4 Spökskeppet – struktur 

Nu kan det vara av värde att skriva om den visuella novellens utseende och struktur. Spartansk 

är det första ordet som kommer i åtanke och nedan utreds varför. 

Det första att lägga märke till, som synes i både figur 2 och figur 4, är de två ramarna som är 

standard för HTML, den ena omslutande bilden och den andra, texten. Istället för att skriva 

dialog och scenbeskrivningar som undertexter i bilden gjordes valet att lägga texten i en egen 

sektion. Det ansågs i ett tidigare stadie att det blev svårläst och en egen bakgrund till texten 

hade behövts, men då detta implementerades blev bilden delvis blockerad. 

Samtliga bilder i spelet är statiska, där den enda animation som sker är övergången mellan 

scener (det som i Twine kallas passager). Någon form av animation av karaktärerna hade varit 
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att föredra, om än endast en enkel sådan, som en egen intoning. Att implementera detta i 

Twine visade sig dock vara problematiskt och alldeles för tidskrävande, och företaget övergavs. 

Här kan också beslutet att ha valens position slumpade diskuteras, då det snarare faller in 

under struktur än valmöjligheterna. I varje scen finns som tidigare nämnts maximalt två 

valmöjligheter. I de tre nyckelpartierna (kärnorna) som presenteras i den visuella novellen 

ligger valen inte på samma ställe varje gång, dvs. ibland är ett enligt flödesdiagrammet, figur 

1, jakande beslut överst av de två valen, och ibland underst. Detta är för att förhindra att 

deltagarna uppfattar ett mönster i berättelsen och endast väljer det översta eller understa valet 

i varje scen för att få det bästa resultatet. Då den visuella novellen saknar egentlig konsekvens 

mer än vad som följaktligen händer i berättelsen skulle ett sådant beteende hos deltagarna 

påverka resultatet. De måste läsa och förstå handlingen för att undersökningen ska ha någon 

kraft. Det finns med andra ord inte ett ”bra” slut eller ett ”dåligt” slut – man kan inte förlora 

som i spel där spelarkaraktären exempelvis dör. 

Detta knyter an till den tidigare diskussionen (Bakgrund 2.3.1) huruvida visuella noveller ska 

ses som datorspel eller ej. Det är sant att somliga visuella noveller använder sig av begreppen 

vinst och förlust. Ett vägskäl kan leda till så kallade ”bra slut eller dåliga slut (inte helt sällan 

betyder detta att protagonisten dör). Är då just Spökskeppet ett datorspel om berättelsen inte 

använder sig av sådana vinst eller förlust-förgreningar? I detta fall väger nog den hypotetiska 

vågskålen med texten grafiskt narrativ tyngre. 

Under denna rubrik bör även karaktärerna nämnas samt hur dessa implementerats i den 

visuella novellen. I berättelsen figurerar två karaktärer: Birger, son till en av arbetarna på 

bruket och Lisa, dotter till direktören på bruket. På grund av svårigheter med Twine dyker 

Lisa alltid upp på vänster sida av skärmen och Birger på den högra. Dock kan båda karaktärer 

dyka upp samtidigt i vissa passager. Hur och när karaktärerna dyker upp finns ingen direkt 

baktanke med utöver att försöka skapa en spännande och realistisk dialog. Spelaren kan 

ibland säga något, men i nästa passage inte få något svar utan blir avbruten eller får istället en 

kommentar eller gliring. 

I planeringsfasen bestämdes det att två karaktärer var ett minimum för att skapa en sådan, 

något mer varierad dialog, och följaktligen bestämdes det då att den ena skulle vara en pojke 

och den andra en flicka, se figur 5. Förhoppningen med detta beslut är att den visuella novellen 

tilltalar en bredare publik inom målgruppen, men beslutet var även ett estetiskt sådant. Det 

är sällan karaktärer skapas av en slump; Lisa och Birger fyllde de roller som ställdes upp i 

planeringsstadiet väl och fick stanna kvar. 
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Figur 5 Karaktärerna Lisa och Birger i deras neutrala uttryck 

Dock gjordes karaktärerna inte helt jämbördiga. Lisa är för det första ett år äldre än Birger, 

men har det också bättre ställt ekonomiskt, vilket syns på kläderna hon bär, men också något 

i dialog där hon då och då presenterar en viss pondus över Birger. Anledningen bakom detta 

är att Lisa är direktörens dotter och lever således ”lite bättre” än den vanliga arbetarfamiljen 

som Birger kommer ifrån. Som kontrast till verkligheten hade första världskriget varit mycket 

gynnsamt för Forsviks Bruk, men ändå fanns visst missnöje bland arbetarna. Den nya, 

påkostade kontorsbyggnaden kallades mulet för ”vårt dyrtidstillägg vi aldrig fick” och 1917 

krävde arbetarna större brödransoner (Julihn, 2004: 34). 

Som en sista notering angående karaktärerna i artefakten kan en observant läsare av den 

visuella novellen se att utöver Lisa och Birger finns även Lisas far med i en scen, dock utan 

illustration, se figur 6. 

 

Figur 6 Scen med Lisas far 
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Detta är ett rent ekonomiskt beslut. Att skapa många fler karaktärsillustrationer utöver 

Birgers och Lisas sju olika uttryck skulle kosta för mycket i både tid och pengar. Därför 

bestämdes det att om andra karaktärer figurerade i berättelsen skulle de vara ”utanför” 

scenen, som i exemplet ovan då Lisas far skriker inifrån huset, eller att Lisa och Birger talade 

om personen, inte med denne. 

4.2 Problematisering av intresseväckande och exposition 

A ’beginning’ is what does not necessarily have to follow anything else, but after 

which something naturally is or happens[…] 

(Aristoteles, 1997: 77). 

Exposition är i dramatermer ett skådespels inledning (ne.se), en term som också återfinns 

inom författande. I Aristoteles och måhända lekmannatermer är detta ”början” på dramat 

eller berättelsen. En annan term som ofta återfinns inom berättarkonsten är den i engelskan 

så kallade hook(en). Början av berättelsen ska presentera handlingen och karaktärerna, dra in 

läsaren i berättelsen och få denne intresserad, därav begreppet ”hooked”. 

Denna studie fokuserar i mångt och mycket på nyckelordet ”intresseväckande”. Artefakten 

som skapats är en visuell novell (vilken presenteras i detalj ovan) och undersökningens syfte 

är att se huruvida formatet lämpar sig som intresseväckande material. Artefaktens berättelse 

om Spökskeppet och de två barnen Birger och Lisa vid Forsvik är därför endast en början, för 

en börjans syfte är just att vara intresseväckande. 

Problematiken som uppstår är också studiens syfte. Då den visuella novellen, och förgrenande 

narrativ i stort, till sin natur gör att läsaren eller spelaren missar stora delar av materialet vid 

endast en spelomgång, lämpar sig formatet fortfarande som intresseväckande material? Eller 

jobbar det helt sonika till den visuella novellens fördel, då det man saknar vill man slutligen 

få tag i eller uppnå, kanske genom ett besök vid Forsviks Bruk? 

För att ytterligare problematisera artefakten, ponera att den visuella novellen är på plats på 

Forsviks Bruks hemsida, tillgänglig för allmänheten att spela. Då berättelsen är helt och hållet 

fiktion och endast placerad i Forsvik på 1920-talet, är expositionsupplägget verkligen det bästa 

sättet att gå tillväga? Är det fortfarande samma Forsviks Bruk som Västarvet vill presentera 

för besökarna? 

4.3 Problematisering av struktur 

Det fanns ett antal, måhända inte problem, men orosmoment vad gällde artefaktens utseende 

och struktur. Det gällde den artistiska stilen på bilderna (karaktärsillustrationer och 

bakgrunder) och bristen på ljud och musik. 

Den visuella novellens stil är en kombination av gamla bilder från 20-talet och framåt samt 

karaktärsillustrationer, ritade av Pontus Jacobsson. Som vanligt när en produkt som denna 

byggs riskerar man att fjärma en del av sin målgrupp endast på grund av artstyle. Fenomenet 

kan liknas vid filmadaptioner av böcker; när en skådespelare tar på sig rollen av 

huvudkaraktären kan somliga läsare av boken bli besvikna på regissörens val. Vad skulle ske i 

studien om ett liknande fenomen skedde? Ser Birger och Lisa alltför artistiska ut? Alltför gråa? 

Alltför gamla? 
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Pilottestet stillade dessa farhågor något. Deltagarna testade först den slutliga versionen av 

artefakten och undersökningen genomfördes som planerat. Efteråt, på grund av dessa frågor, 

visades deltagarna en äldre version av den visuella novellen, där bilder på karaktärerna 

saknades och endast scener (bakgrunder) var implementerade. Samtliga deltagare menade att 

artefakten, eller upplevelsen, definitivt blev bättre då karaktärsillustrationerna var 

implementerade. Däremot menade också nästan alla, då ingen av dem tillhörde målgruppen 

(grundskoleelever åk 4 – 6) att de inte var säkra på hur den artistiska stilen skulle uppfattas 

av eleverna. 

Vidare så undrade somliga av deltagarna i pilottestet över avsaknaden av både ljud och musik 

i den visuella novellen, vilket leder oss in på det sista ämnet för denna rubrik. ”Ska det inte 

vara någon musik till?” undrade en av deltagarna. Artefakten designades med ljud och musik 

medvetet bortvalt då studien skulle fokusera på att undersöka en absolut grundläggande 

visuell novell – endast bild och text. Det är sant att även ljud, särskilt musik, brukar figurera i 

de flesta visuella noveller, men elementet valdes ändå bort för att inte skapa för många 

faktorer till analysen. 

4.4 Slutord om artefakten 

En enkel, men ändock välgjuten visuell novell kunde genom ovan nämnda designval och 

avvägningar skapas, om än inte helt utan problem. Programmet Twine valdes för att 

artefakten med enkelhet skulle kunna spelas varsomhelst samt utan att behöva laddas ned om 

den eventuellt laddades upp på Forsviks Bruks hemsida, men det visade sig i slutändan vara 

mer besvär än det var värt. Många avvägningar fick göras just på grund av Twines (och 

möjligen författarens) begränsningar, som att karaktärerna saknade egen intoning eller att de 

hade fasta positioner då bilderna hade behövt skrivas in två gånger om, en gång för höger, en 

gång för vänster position. 

Ett vettigt alternativ till Twine skulle exempelvis kunna vara Ren’Py (renpy.org), en spelmotor 

specifikt designad för att skapa visuella noveller. Ren’Py producerar dock inte filer som kan 

köras direkt på webben (vilket var anledningen till att det valdes bort från första början) utan 

körbara filer som måste laddas ner (Windows/Mac/Linux) eller till mobiltelefoner, både 

Android och iOS. I slutändan fungerade Twine, men för större, framtida projekt är Ren’Py ett 

definitivt alternativ. 
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5 Utvärdering 

5.1 Undersökningen vid Eriksdalsskolan 

Det första momentet, undersökningen mot grundskoleelever i årskurs 4 - 6, planerades och 

genomfördes tätt inpå projektarbetets avslut. En lärare på Eriksdalsskolan i Skövde 

kontaktades och godkände undersökningen, varpå ett dokument skickades som kunde delas 

ut till de berörda elevernas målsman. Dokumentet förklarade vilken typ av undersökning det 

gällde, att deltagarnas svar skulle komma att spelas in men att deltagarna skulle förbli 

anonyma i denna rapport. Slutligen begärdes en underskrift som bekräftelse av målsmans 

godkännande. 

Nio elever valdes ut för undersökningen, varav sex var pojkar och tre var flickor. Den ojämna 

fördelningen berodde till stor del på att många av flickorna i den utvalda klassen inte var 

intresserade av att delta i studien, och således slutade det med tre. Om detta har lett till ett 

annat resultat än vad som kunde ha blivit är svårt att säga, men värt att nämna är att en så 

jämn könsfördelning som möjligt efterfrågades. Tyvärr föll en av deltagarna bort under dagen 

för undersökningen på grund av sjukdom, så endast åtta deltagare kvarstod: fem pojkar och 

tre flickor. 

Upplägget för undersökningen genomfördes som planerat: i två grupper om tre och en grupp 

om två deltagare (på grund av sjukdomsbortfallet) fick eleverna spela igenom den visuella 

novellen Spökskeppet en gång. Fördelningen var sådan att en flicka var med i varje grupp. 

Spelomgångarna ljudinspelades och forskaren skrev deskriptiva anteckningar på elevernas 

interaktion med varandra. Grupperna kallades in till dessa spelmoment en i sänder, och när 

samtliga hade spelat samlades slutligen alla deltagare för nästa moment: den 

semistrukturerade gruppintervjun. 

Gruppintervjuns frågor, se Appendix B, ställdes av forskaren som modererade samtalet, men 

diskussion mellan deltagarna uppmuntrades. Formatet valdes som tidigare beskrivits för att 

inte vara lika skräckinjagande då deltagarna var barn, och det tycks ha gett resultat (dock finns 

inget som talar mot att individuella intervjuer inte skulle ha gett liknande resultat). När 

eleverna satt samman runt ett bord och talade med varandra och moderatorn gick samtalet 

aldrig trögt, även om somliga av deltagarna var mer benägna att prata än andra. De mer 

tystlåtna uppmuntrades att ge sina synpunkter, men de tilläts samtidigt sitta i tystnad snarare 

än att svara under tvång. 

Frågeställningen som hanterades under denna första undersökning är den om huruvida den 

visuella novellen lämpar sig som intresseväckande material. Resultatet från undersökningen 

redovisas nedan. 

5.1.1 Spelsessioner 

Under spelomgångarna kom det sig att en pojke i den första gruppen gjorde precis detsamma 

som en av deltagarna i pilotstudien hade gjort – han började läsa högt för de övriga. Tonen 

ändrade sig inte märkvärt då pojken rollsatte de olika karaktärerna i spelet, men det var inte 

en satirisk ton som deltagaren i pilotstudien använde, även om pojken i vissa passager av 

berättelsen skrattade eller mumlade fram orden. Likaså tog en av pojkarna i den andra 

gruppen för sig att läsa berättelsen högt för de andra. Till skillnad från den första gruppen var 

denna högläsning än mer mumlande och lågmäld, och i många passager tystnade han helt. 
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Tyvärr följdes detta beteende inte upp särdeles i gruppdiskussionen som följde, men innan 

denna redovisas finns ytterligare noteringar från spelsessionerna. 

Den sista gruppen hade mist en av sina deltagare pga. sjukdom och bestod således bara av två 

personer, en pojke och en flicka. Med endast två deltagare i gruppen samtalade de mer än vad 

övriga grupper gjort och satte sig själva in i den aktuella situationen i spelet. Huruvida detta 

berodde på just antalet deltagare eller individernas villighet att diskutera med varandra är 

svårt att säga. En teori är att tre deltagare i varje grupp var alldeles för många: när de tre 

eleverna satt framför en skärm kom högläsning naturligt som ett sätt att försäkra att alla hade 

läst och förstått. Med endast två deltagare i den sista gruppen kunde båda eleverna läsa i lugn 

och ro och således föra en mer utförlig dialog. 

Nedan följer ett utdrag ur den sista spelsessionen. (Deltagarna är numrerade i ordningen de 

dyker upp i rapporten). 

FLICKA #1 

Men hur är du när du vaknar[…]? Är du såhär lugn och så? 

POJKE #1 

[Utdraget] Neej… 

 FLICKA #1 

Typ mitt i natten? 

 POJKE #1 

Inte jättelugn… 

 FLICKA #1 

Men vilken skulle du säga? [Går igenom alternativen]. 

 POJKE #1 

Jag skulle säga typ… ”Vem är det?” 

Utdrag 1 ur spelsession nr. 3, 2015-04-15. 

Denna diskussion, om än långdragen för det val som deltagarna skulle göra (den första 

passagen i berättelsen), var högst välkommen då ordbytet mellan FLICKA #1 och POJKE 

#1 tyder på att den blanka spelarkaraktären tycks fylla sitt syfte: spelarna sätter sig själva i 

den aktuella situationen. Denna studie undersöker inte rollspelandet i sig, men den blanka 

karaktären öppnade upp för både manliga och kvinnliga spelare i huvudrollen utan att göra 

produktionen större, ekonomiskt såväl som tidsmässigt. 

5.1.2 Gruppdiskussion 

Vidare in i gruppdiskussionen finns en rad kommentarer värda att notera i denna rapport. 

Inte minst de direkt gällande frågeställningen, huruvida den visuella novellen är ett lämpligt 

format trots att man går miste om material vid endast en spelomgång. 
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PATRIK 

Så beroende på vad ni väljer att göra i berättelsen blir 

det annorlunda resultat. Ni ser andra saker, även om det 

är samma berättelse. 

Och vad tycker ni, är det spännande att det blir 

annorlunda? 

  

SAMTLIGA 

(Blandad jakande respons, mm-anden, ja, etc.). 

FLICKA #1 

Så att ifall man vill prova om igen så kan man ta de andra 

alternativen och så. 

 PATRIK 

Tycker alla det, att det är roligt att spela om spel? 

 […] 

 POJKE #2 

Det fanns ju som mest två alternativ, men det skulle vara 

roligare om det fanns kanske, 4 – 5 alternativ. 

 POJKE #3 

Det är typ som ”The Walking Dead”, fast, ja man får ju 

välja vad de säger och sånt. 

 […] 

 PATRIK 

Så det är ingen som tycker det är irriterande att man 

missar delar av berättelsen? 

Det var ju ingen, till exempel, som valde att lita på 

Birger. Så ingen följde med honom utan alla valde att somna 

om. Så då vet ni ju inte vad ni missade där. Är det jobbigt 

att man missar det? 

 SAMTLIGA 

[Utdraget] Neej… [tittar på varandra]. 

 POJKE #4 

Det är ju bara kul att spela om i så fall. 

Utdrag 1 ur gruppdiskussion, 2015-04-15. 

Detta utdrag från tidigt under gruppdiskussionen visar på en rad olika saker. Först och främst 

får den senare halvan av frågeställningen, huruvida det är okej att missa material, ett definitivt 

svar från två olika vinklar. Det första i början av utdraget där samtliga svarade jakande samt 

kommentaren från FLICKA #1 att ”man kan välja de andra alternativen” vid en ny 
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spelomgång. Sett från den andra vinkeln ställdes frågan annorlunda: ”är det irriterande att 

man missar delar av berättelsen?” Svaret blev också det motsatta, ett utdraget, men definitivt 

nej, följt av kommentaren från POJKE #4 att ”det är ju bara kul att spela om”. 

Men detta är inte allt. Kommentaren från POJKE #2 pekar på vad som senare under 

diskussionen skulle återkomma igen och igen: mer. I utdraget gäller det svarsalternativen i 

dialogen; POJKE #2 hade velat se än fler alternativ än de två som erbjöds i artefakten. Senare 

under diskussionen skulle detta mer komma att gälla inte bara större krav på dialogen, utan 

även större krav på den visuella novellens omfång och format. 

PATRIK 

Så vad skulle du vilja se är annorlunda i berättelsen, 

alltså mer än att det bara är en berättelse där man pratar 

eller väljer att nånting ska hända? 

POJKE #1 

Typ att man, ja som han [POJKE #4] sade, gå lite fritt och 

så. 

 PATRIK 

Att man kan gå omkring lite fritt och utforska Forsvik, 

då? 

 SAMTLIGA 

[Jakande] Mm… 

Utdrag 2 ur gruppdiskussion, 2015-04-15. 

Utdrag 2 ger en inblick i vad som kom att vara ett nyckelord i diskussionen kring spelmoment, 

att spelaren skulle få mer frihet. Att ge denna frihet till spelaren skulle dock gravt ändra den 

visuella novellens format. Spelaren ges än mer möjligheter att agera än vad denne kan göra i 

den nuvarande versionen av Spökskeppet.  

Om vi återigen ser till vågen med datorspel jämte grafiska narrativ (Bakgrund 2.3.1) skulle 

sådana förändringar få datorspelsskålen att väga lite tyngre. Med fler möjligheter, måhända 

inte bara i form av hyperlänkar utan även bildinteraktion (på en karta över Forsvik eller 

liknande, i enlighet med POJKE #1 önskningar), krävs också mer inmatning av spelaren för 

att få berättelsen att fortsätta. Var gränsen går mellan visuell novell och äventyrsspel blir 

vagare. 

Farhågorna från pilottestet var inte helt utan grund då deltagarna utan att bli direkt tillfrågade 

kom in på ämnet grafik. Främst gällde saken det svartvita färgschemat. 

 PATRIK 

Är det något mer?[…] 

 POJKE #4 

Färgat. 
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PATRIK 

Färgat alltså, det ska inte vara svartvitt? 

 POJKE #4 

Nej, det kanske lockar mer personer. 

POJKE #1 

Och sen bakgrunden borde inte vara så svart, för nästan 

allt är ju svart däri. 

Utdrag 3 ur gruppdiskussion, 2015-04-15. 

Strax därpå kommenterade även POJKE #5 att det kanske skulle vara att föredra om några 

rörliga bilder implementerades, exempelvis att karaktären Birger skulle klättra upp i fönstret 

medan spelarkaraktären ”vaknar”. Pojken ville med andra ord se att mer liv, eller mer realism, 

infördes i spelet. 

Fler av deltagarna hoppade på samma tankespår och nämnde att liknande skulle vara att 

föredra med själva spökskeppet, som i nuläget endast är beskriven i text. De menade att om 

dimman kunde ses (i bild) rulla ut över vattenytan och spökskeppet skymtas däri, och kanske 

även mannen som stod i fören på skeppet, skulle detta förbättra den visuella novellen än mer. 

Allt talade dock inte för omfattande förändringar. När deltagarna blev tillfrågade vad de tyckte 

om berättelsen fick den positiva reaktioner. Spännande, tyckte FLICKA #1. Det var roligt när 

karaktären Birger och spelarens karaktär tramsade lite, tyckte POJKE #5 innan han tillade att 

han också tyckte berättelsen var spännande och hade en mystisk stämning. Svaret på den 

första halvan av frågeställningen, huruvida en visuell novell är ett lämpligt format för 

intresseväckande material, får ett mycket mer komplicerat svar än den andra. Ovan finnes ett 

visst argument för att berättelsen är intresseväckande, men ytterligare kommentarer krävs för 

att ett definitivt svar skall kunna formuleras. 

Från berättelsen i stort rörde sig så diskussionen in på detaljnivå, på karaktärerna i spelet. 

 POJKE #5 

[…]De var helt okej. Eller såhär, de var typ nästan som de 

flesta barnböcker [där] det brukar ju vara typ, två 

personer. Det var nästan lite som Lasse och Maja. Fast, 

lite mer spökaktigt. 

Utdrag 4 ur gruppdiskussion, 2015-04-15. 

POJKE #5 talar om LasseMajas Detektivbyrå, en barnboksserie skriven av Martin Widmark 

(2002-). I serien brukar Lasse och Maja, en pojke och en flicka respektive, hjälpa 

polismästaren att lösa svåra fall. Spökskeppet följer mycket riktigt en liknande struktur, då 

spelaren tillsammans med Birger och Lisa ställs inför ett mysterium som de är fast beslutna 

(om än rädda) att lösa. POJKE #5 menar att karaktärerna i Spökskeppet är som andra 

barnbokskaraktärer, vilket kan läsas som något negativt i den meningen att karaktärerna är 

ointressanta då de är som alla andra. Det kan dock också läsas som något positivt, att 

karaktärerna är väl anpassade för målgruppen eller att exemplet med LasseMajas 
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Detektivbyrå snarare är en hyllning än en gliring, då bokserien är en framgångsrik sådan och 

har använts som underlag för SVT:s julkalender år 2006. 

Så slutligen nådde diskussionen ämnet Forsvik, och frågan ställdes om deltagarna skulle vilja 

besöka Forsviks Bruk efter att nu ha spelat den visuella novellen. 

POJKE #4 

Ja, det skulle vart kul. 

 SOMLIGA 

(Några andra instämmer). 

POJKE #4 

Om man åker dit med klassen eller kompisar eller så. 

Utdrag 5 ur gruppdiskussion, 2015-04-15. 

Således har också den första halvan av frågeställningen fått ett svar. Det är inte ett lika 

definitivt svar som den andra halvan fick, då det kan läsas på olika sätt samt kommer från flera 

delar av diskussionen. Utdrag 5 ovan kan dock vara en tydlig indikation på att den visuella 

novellen ändå gjort deltagarna intresserade av Forsviks Bruk då POJKE #4, utan att 

moderatorn lagt sig i med följdfrågor, menar att ett besök med klassen eller kompisar skulle 

vara roligt. Huruvida detta intresse beror på den visuella novellen eller om deltagaren kände 

att han var ohövlig om han svarade nej är ovisst. 

5.2 Undersökningen vid Forsvik 

En tid efter det att undersökningen vid Eriksdalsskolan var genomförd bokades och 

genomfördes tre intervjuer mot lika många intressenter vid Forsviks Bruk. Deltagarna 

presenteras nedan. 

MAN #1, ca 60 år gammal 

Är väl insatt i brukets historia och ansvarar för utformning av utställningarna vid bruket, så 

som ritningar, illustrationer, plakat och modeller, men arbetar även som byggnadsvårdare. 

MAN #2, ca 50 år gammal 

Är väl insatt i brukets historia och har hand om handläggning av byggnadsvårdsärenden vad 

gäller byggnadsminnet Forsviks Bruk och andra kulturhistoriskt intressanta byggnader i 

regionen. Arbetar även med andra regionala kulturmiljöprojekt. 

KVINNA #1, ca 55 år gammal 

Är väl insatt i brukets historia och sköter administrativa rutiner, ansvarar för 

sommarreceptionen, bibliotek och arkiv, samarbetar med MAN #1 om utformning av 

utställningar, samt arbetar med utformning av annonser, affischer och trycksaker. 

Detta undersökningstillfälle, liksom det vid Eriksdalsskolan, genomfördes som planerat. 

Forskaren besökte Forsviks Bruk personligen och genomförde intervjuerna med deltagarna 

en i sänder. Det semistrukturerade formatet tillät att deltagarna fick tala fritt inom ämnet för 

frågorna, se Appendix C, som mer fungerade som riktlinjer och styrde samtalet i rätt riktning. 

Utöver frågorna användes delar av materialet från undersökningen vid Eriksdalsskolan, 
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antingen för att bekräfta deltagarnas funderingar eller farhågor, men också som följdfrågor 

för att presentera flera vinklar till det aktuella samtalsämnet. 

Somliga av frågorna som ställdes kunde inte få definitiva svar, som t.ex. fråga 3 b, hur 

deltagarna ställer sig till längre utvecklingstider och tyngre samarbete med utvecklarna av 

spelet. Detta gjordes medvetet för att kunna utläsa deltagarnas generella attityd snarare än att 

få ut några direkta svar. Om de förhöll sig tveksamma till vidareutveckling torde det kunna 

utläsas som en negativ inställning, medan om de gav konstruktiv kritik eller spånade på förslag 

skulle det vara ett tecken på en positiv inställning. 

Fokus under intervjuerna låg på den andra frågeställningen som tar upp frågan huruvida den 

högst fiktiva berättelsen om Spökskeppet riskerar att stjäla fokus från det faktiska: det 

museinarrativ som Forsviks Bruk vill förmedla till besökarna. Resultatet från intervjuerna 

presenteras nedan. 

5.2.1 Angående artefakten 

Intervjuerna inleddes med en serie frågor som behandlade hur deltagarna uppfattade den 

visuella novellen, inte helt olikt de frågor som ställdes under undersökningen vid 

Eriksdalsskolan. Liksom det som skrivits ovan gjordes detta för att utläsa deltagarnas attityd 

mot formatet. 

Samtliga deltagare svarade att de ville se mer färg i spelet, liksom deltagarna i den första 

undersökningen hade gjort. MAN #1 tyckte att prototypen var en aning skissartad, något som 

också påpekades av KVINNA #1. De menade att det svartvita färgschemat såg ut som 

någonting som skulle färgläggas i ett senare skede, vilket inte är riktigt sant men heller inte 

helt fel ute. Valet att göra det grafiska svartvitt var på grund av de gamla, svartvita 1920-

talsbilderna från Forsviks Bruk som användes som bakgrunder, med vilka då svartvita 

karaktärer passade in, samt att illustrationerna blev billigare att rita sett till arbetstid. 

MAN #2 hade liknande synpunkter som eleverna vad det gällde själva spökskeppet. Man fick 

aldrig se skeppet, vilket var synd, då han kan förstå att eleverna vill kunna se det. I samband 

med detta påpekade han det statiska i produktionen och menade, igen i likhet med eleverna 

vid Eriksdalsskolan, att det hade varit att föredra att se någon form av animation. 

Återigen har diskussionen hamnat i frågan om mer, och intressenterna vid Forsviks Bruk ekar 

i princip det eleverna kommenterade under den föregående undersökningen. Det ska finnas 

animation, fler bilder, fler val, mer färg. Denna fråga om just grafik, format och omfång 

kommer diskuteras senare under analysen. 

Samtliga deltagare gav som svar på den sista delfrågan att ja, det hade varit att föredra om 

spelet kunde spelas på Forsviks Bruks hemsida. I och med att spelet är kopplat till en plats vill 

man också finna det där, menade KVINNA #1, något de övriga deltagarna ekade inte i ord 

men i mening. 

5.2.2 Det fiktiva och det faktiska 

Innan frågan ställdes om intressenterna ansåg att den visuella novellen riskerade att stjäla 

fokus från museinarrativet bad forskaren deltagarna att tala litet om just museinarrativet. I 

deras egna ord, vad berättar Forsvik för en ny besökare? Genast började deltagarna tala om 

miljön, om platsen som är Forsviks Bruk. 
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MAN #1 berättade att Forsviks Bruk under 1970-talet var stängt för allmänheten – det var 

förbjudet område som ingen obehörig ägde tillträde till. Nu har området öppnats upp för alla 

att se, och det är viktigt: någonting som förr var otillgängligt är nu tillgängligt för alla som vill. 

MAN #2 var inne på samma spår och menade att en besökare som inte varit vid Forsvik förut 

ser endast en ”massa gamla hus” (som de nu har tillträde till). För många besökare är detta 

nog, de uppskattar platsen, eller miljön, som den är. Andra som är mer nyfikna gör en aktiv 

handling att gå fram till en av byggnaderna och försöker lära sig mer med hjälp av de medel 

som finns tillgängliga (skyltar, utställningar, guider, etc.). 

KVINNA #1 gav ett lite annorlunda svar från sina manliga kollegor. Hon talade fortfarande 

om platsen, men fokuserade inte endast på den 600 år gamla berättelsen om Forsvik. KVINNA 

#1 menade att Forsviks Bruk berättar om 600 år av svensk industri som helhet, men också 

historia i övrigt, om det liv som levts på platsen. Ett försök att levandegöra denna historia 

gjordes för ett antal år sedan, då iscensatta guidningar erbjöds till besökarna, men tyvärr var 

det inte ekonomiskt hållbart i längden. 

I frågan om det fiktiva och det faktiska var utlåtandena överlag positiva. Det var ingen som 

menade att den visuella novellen var direkt skadlig mot deras syften och målsättningar, men 

alla hade samma synpunkt: det faktiska måste få ta plats (på någon nivå). 

MAN #1 sade att det är viktigt att finna någon nivå för den fiktiva berättelsen. Det har funnits 

så många roliga personligheter vid Forsvik att det vore synd att inte inkorporera dem i 

berättelsen, och på så sätt får även det faktiska rum. Exempelvis, menade han, skulle 

spökskeppet kunna vara den förlista hjulångaren Eric Nordevall, då det finns en skröna som 

säger att besättningen var stupfulla på det brännvin de fraktade när de körde båten på grund. 

Eric Nordevall II, en replik av den förlista hjulångaren, är byggd i Forsvik och står nere i 

hamnen på bruket och skulle kunna användas som en faktisk förlängning av den fiktiva 

berättelsen. 

MAN #2 hade liknande synpunkter. Man får vara tydlig med att det är en fiktiv berättelse, att 

”såhär skulle det kunna ha sett ut.” Även om vetskapen finns kring vilka som har arbetat vid 

Forsviks bruk så finns där inga detaljer. MAN #2 berättade en sådan historia om en utländsk 

man som arbetade i gjuteriet. Han förolyckades och fick en spik i ögat, men avslutade ändå 

arbetsdagen innan han uppsökte vårdcentralen. Det kan låta som en otäck, fast ändå bisarr 

historia, men sanningen är den att vi inte känner sanningen. Historien är nästan mer fiktion 

än fakta då vi i nutid inte kan veta huruvida mannen arbetade vidare på grund av hans egen 

starka arbetsmoral eller om hans chef beordrade honom att fortsätta. 

KVINNA #1 menade att ingenting direkt behövde tillföras till den visuella novellen, men att 

någonting bör tilläggas i efterhand. Exempelvis, menade hon, finns det ingenting som hindrar 

att man fångar publiken med en fiktiv berättelse för att sen föra över det till verkligheten, och 

att det är så många museipedagoger arbetar för att skapa intresse. En idé som KVINNA #1 

nämnde när hon blev tillfrågad vad som kan göras vid Forsvik (punkt 4, Appendix C) var att 

man skulle kunna skapa en mobilapplikation som till skillnad från den visuella novellen som 

spelas innan besöket, spelas under besöket. Med hjälp av mobilapplikationen får besökaren 

lösa problem genom att finna svaren i det fysiska Forsvik. 
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5.3 Analys 

5.3.1 Den visuella novellen 

Frågeställningen som skulle besvaras gällde huruvida en visuell novell lämpar sig som 

intresseväckande verktyg trots att man vid endast en spelomgång missar material. För att 

lättare kunna ge ett svar delades frågeställningen upp i två delar: intresseväckande och att 

missa material. Eleverna svarade ja, den visuella novellen är intressant, och nej, det är inget 

problem att man missar material. Att den visuella novellen var intressant backades senare upp 

med kommentarerna från POJKE #4 att det vore roligt att besöka Forsvik med kompisar eller 

klassen, samt instämmandet från de övriga. Men varför ansåg eleverna att det inte var ett 

problem att missa material? Det som har bevisats i resultatet är att några av eleverna i klass 5 

vid Eriksdalsskolan kan tänka sig att spela en visuell novell flera gånger om. Hur är detta ett 

klart tecken? 

Ett möjligt svar är enkelhet, att det är en enkel sak att starta om den visuella novellen och spela 

igenom den en gång till. Ett stöd till detta finns i Kriegs (2004) experiment (Bakgrund 2.3) 

där E.L.V.I.S., det interaktiva biosystemet testades. Resultatet från experimentet tydde på att 

deltagarna, trots en första entusiasm och engagemang, snart blev frustrerade då de inte fick 

se alla delar av filmen som de röstat på då andra i publiken röstade annorlunda. När filmen 

var slut var så också deras enda chans att se den förbi, därav frustrationen. Kriegs experiment 

genomfördes 1990, för 25 år sedan, och den tekniska utvecklingen har kommit lång väg sedan 

dess. Eleverna vid Eriksdalsskolan har, till skillnad från Kriegs biopublik, växt upp med 

interaktiva narrativ i datorspel (POJKE #3 nämner exempelvis The Walking Dead [2012]). 

Det är möjligt att denna vana, samt den tilltänkta, lättillgängliga plattformen som den visuella 

novellen är tänkt att hämtas eller spelas på, gör att eleverna inte tänker så mycket på vad de 

missar. Om de vill så kan de ju bara börja om. 

5.3.2 Fakta och fiktion 

Den tanke som både MAN #1 och MAN #2 är inne på när de talar om Forsviks Bruks 

museinarrativ, att det krävs en aktiv handling från besökaren för att lära sig mer, klingar väl 

med interaktiviteten som datorspel, och framförallt den visuella novellen, möjliggör. För att 

lära sig mer om en plats, om en karaktär eller för att ta sig vidare i spelet, krävs en aktiv 

handling från spelaren. Det är dock kommentaren från KVINNA #1 som sätter det i ett mer 

konkret sammanhang när hon talar om Forsviks Bruks tidigare försök med att iscensätta 

historien. 

Detta kan liknas med det brödbakningsäventyr som friluftsmuseet Skansen erbjuder, vilket 

presenteras under Bakgrund (2.1.1). Skillnaden ligger i det att besökarna vid Forsviks Bruk 

inte själva aktivt deltog i skådespeleriet, det saknas en aktiv handling, även om den guidade 

rundturen tveklöst är lärorik ändå. Här kom dock KVINNA #1 med ett förslag om en 

mobilapplikation vid frågan om vad som skulle kunna göras vid Forsvik (i teorin). 

Mobilapplikationen KVINNA #1 talar om skulle sannolikt handla om ett serious game, då den 

kan liknas med den mobilapplikation som utvecklades till Tanguy Coenens, m.fl. (2013) 

undersökning (se Bakgrund 2.1.4), där besökarna skulle skapa sin egen utställning genom att 

ersätta tomma utrymmen i 3D miljön med objekt från den fysiska utställningen. Det finns 

många möjligheter vad det gäller mobilapplikationer vid Forsvik, inte minst av augmented 

reality typen, där besökaren skulle kunna se en scen ur en svunnen tidsperiod utspela sig i 

Forsviks byggnader. Man skulle kunna kalla även den visuella novellen för ett serious game, 
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sett till Ritterfelds, m.fl. (2009) definition, då spelet har i syfte att vara någonting mer än 

underhållning. 

Problematiken, från Forsviks Bruks synvinkel, är hur vågskålarna ska väga i förhållande till 

det fiktiva och det faktiska; ”serious” och ”game”. MAN #1 menar att man borde få in mer av 

det faktiska i berättelsen, medan MAN #2 och KVINNA #1, fortfarande på samma spår dock 

lutar mer mot att den visuella novellen är lämplig, så länge man tydligt påpekar vad som är 

fakta och vad som är fiktion. Från elevernas synvinkel var den visuella novellen ”spännande”, 

den hade ”en mystisk stämning” och den gjorde dem på någon nivå intresserade av att besöka 

Forsvik och se det med egna ögon. 

Vad båda sidor var överens om var att det borde finnas mer till den visuella novellen. Det 

kanske är i denna saknad man som utvecklare kan få med båda sidors krav: Forsviks fakta å 

ena sidan (serious), elevernas begär av mer grafik, färg och spelmoment å den andra (game). 

5.3.3 Företeelsen ”mer” – grafik, format och omfång  

Vid båda undersökningarna ställdes frågor angående den visuella novellens grafik, format och 

omfång. Vid Eriksdalsskolan fanns underlag (se punkt 3, Appendix B) men innan moderatorn 

ens nått dessa frågor tog deltagarna själva upp frågan: det borde finnas någonting mer. Under 

intervjuerna vid Forsviks Bruk tog forskaren själv upp frågan, men liknande svar kunde 

erhållas. Det handlade om lite allt möjligt, men främst (sett till båda undersökningarna) låg 

fokus på färg, animation, mer illustrationer, fler valmöjligheter och utforskande spelmoment. 

Vad det gäller det grafiska, att deltagarna vill se mer illustrationer och animation, hamnade 

ett visst fokus på slutscenen i berättelsen, då Birger, Lisa och spelaren får se spökskeppet. 

Skeppet syns aldrig i bild utan är endast beskrivet i text, något som kommenterades av både 

eleverna och intressenterna. MAN #2 nämner det indirekt då han säger att det är synd att man 

inte fick se spökskeppet och att han förstår att eleverna hade velat se det, vilket kan tyda på 

att det är något han själv saknar egentligen, trots hans ordalag. 

Dessa grafiska förändringar talar dock inte emot den visuella novellen på något vis, endast 

dess nuvarande form. Tidigare, under Bakgrund (2.2.3), skrivs det kortfattat om så kallade 

registerlinjer. Fenomenet återfinns i bland annat serietidningar och är ett sätt att sektionera 

ut bilder så att läsaren kan ta in dem i rätt ordning. Utöver detta så berättar tomrummet 

mellan bilderna lika mycket för läsaren som bilderna i sig. Vid ett drastiskt scenbyte från 

inomhus till utomhus, där exemplet hämtas från början av den visuella novellen, förstår vi att 

spelaren (förmodligen) klär sig och går ut när denne litar på Birgers ord om ett spökskepp, 

därför att (1) spelaren säger okej jag följer med och sedan (2) anländer vid sjön. 

 

Figur 7 Övergång från inomhusscen (vänster) till utomhus (höger) 
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Att föra in animation i detta format behöver inte betyda att detta tomrum fylls ut, för som det 

skrivs under rubriken återfinns tekniken även i film. Man skulle istället kunna tänka sig 

animerade serierutor, där spelaren istället för att få se sjön och visualisera spökskeppet på 

egen hand, får se skeppet segla in i bild innan scenen fryser, eller att spökskeppet sakta seglar 

för evigt i mitten av bilden och vattnet rör sig i en loop som ett löparband under skrovet. 

I frågan om undersökande spelmoment efterfrågade eleverna någonting man kunde göra som 

spelare. Som POJKE #1 framlade saken, att man fick på egen hand gå omkring vid Forsviks 

Bruk. Vi har på sätt och vis nått tillbaka till den aktiva handlingen, att det är spelaren som lär 

sig genom att ett aktivt val. Den visuella novellen innefattar redan valmöjligheter, men inte på 

den nivå som deltagarna skulle vilja se. De vill kunna utforska vad de vill, när de vill och de 

vill kunna säga fler saker till Birger och Lisa. 

Problematiken som uppstår är huruvida den visuella novellen fortfarande kommer vara just 

en visuell novell efter sådana förändringar. Om spelaren exempelvis får styra en karaktär i en 

3D miljö, välja vart han eller hon ska gå (till smedjan, till kvarnen, till forsen, etc.) och tala 

med Birger och Lisa på det sättet – ligger det inte närmare de äventyrsspel som diskuteras 

under Bakgrund (2.3.1) än en visuell novell? 

Vad är just detta mer som deltagarna efterfrågar? Och måste det finnas mer innan den visuella 

novellen kan anses ha lyckats som intresseväckande material? 

Man kan se på det ur en annan vinkel. Den visuella novellen gör att deltagarna vill ha mer, och 

således har den uppfyllt sitt syfte att vara intresseväckande. Detta behov att få mer, att få reda 

på resten av berättelsen, att utforska Forsviks Bruk vidare efter ytterligare mysterier, att man 

inte riktigt vet hur spökskeppet ser ut, skulle kunna fyllas genom ett besök vid Forsviks Bruk. 

5.4 Slutsatser 

Det första att nämna är det som inte alls togs upp under vare sig spelsessionerna, 

gruppdiskussionen eller intervjuerna mot intressenterna: maktförhållandet mellan Birger och 

Lisa. Det talades fåordigt om karaktärerna under gruppdiskussionen: de var bra, roliga, man 

borde ha fått lärt känna dem lite mer, de var lika Lasse och Maja. Ingenting sades dock om 

faktumet att Birger var mer fattigt klädd än Lisa, som också i dialog uppvisade en viss pondus 

över Birger. Bristen på kommentarer i frågan borde göra det svårt att få ett svar, men måhända 

är det tystnaden som är svaret? Karaktärerna fungerade så väl tillsammans att varken eleverna 

eller intressenterna kände att de behövde kommentera på det. 

Vad det gäller slutsatser kring frågeställningarna står fortfarande mycket obesvarat, trots det 

material som presenterats ovan. Det finns ett antal ”tyder på” förhållanden, men inte mer än 

så. Vad hade exempelvis hänt om studien genomförts i Stockholm istället för Skaraborg, men 

att Forsviks Bruk behölls som uppdragsgivare? Hade elevernas svar varit densamma? Hade 

de fortfarande velat besöka Forsviks Bruk, eller hade avståndet varit för avskräckande för en 

skolresa? Hade de i sådana fall kunnat tänka sig att besöka Forsviks Bruk under 

semestertider? 

I studiens nuvarande stadie tyder elevernas och intressenternas svar på att den visuella 

novellen är intresseväckande och att den fyller sitt syfte, trots att man går miste om material 

vid endast en spelomgång. Frågan kvarstår dock huruvida formatet är tillräckligt, då både 

eleverna och intressenterna efterfrågade mer grafik, animation, färg och spelmoment. 
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I frågan om det fiktiva och det faktiska är svaren desto mer grumliga. Eleverna tycks inte ha 

några problem med att berättelsen är fiktiv, de hade snarare (återigen) velat se mer av den. 

När de sedan blev tillfrågade om de skulle vilja se platsen där berättelsen utspelar sig, Forsviks 

Bruk, var svaren överlag positiva. Från intressenternas håll var dock beskeden inte lika klara. 

En balansgång måste göras mellan fakta och fiktion. MAN #1 tyckte att man helt enkel lägger 

in faktiska händelser och på så sätt blandar fakta och fiktion. MAN #2 och KVINNA #1 var 

mer försiktiga i sina svar, och menade att så länge man är tydlig med vad som är fakta och vad 

som är fiktion bör det inte vara några problem. Vad som är klart är att båda dessa synsätt i 

olika grad kräver att förändringar görs i den visuella novellen. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete syftade till att skapa och pröva en visuell novell som intresseväckande material, 

en produkt avsedd att informera och engagera en potentiell besökare innan besöket. Fokus 

under studien låg på Forsviks Bruk, ett industriminne och friluftsmuseum som bevarar och 

berättar om 600 år av svensk industrihistoria, till vilket den visuella novellens berättelse 

anpassades. 

En introduktion till en berättelse skapades där två karaktärer figurerade: arbetarfamiljspojken 

Birger och direktörsdottern Lisa. Tillsammans med dessa två karaktärer fick spelaren, en 

blank karaktär, utforska det mystiska spökskeppet som kom seglande i natten på Bottensjön. 

Spelaren kan välja vad som ska hända härnäst genom dialogval, antingen i samtal med Birger 

eller Lisa eller som handling. 

Två frågeställningar undersöktes med hjälp av den visuella novellen: den första gällde 

huruvida den visuella novellen lämpar sig som intresseväckande material, då man går miste 

om material vid endast en spelomgång, och den andra gällde fakta och fiktion: kan den visuella 

novellen stjäla fokus från Forsviks Bruks museinarrativ? Även undersökningen var tvådelad, 

där den första frågeställningen var främst riktad mot grundskoleelever i årskurs 4 – 6 och den 

andra mot intressenterna vid Forsviks Bruk. 

Till den första frågeställningen kunde ett någorlunda klart svar utläsas: den visuella novellen 

är spännande och deltagarna i studien skulle kunna tänka sig ett besök till Forsviks Bruk. Ett 

problem kvarstod dock som framträdde ur diskussionen om mer. Både eleverna och 

intressenterna hade synpunkter och önskningar om att den visuella novellen skulle innehålla 

mer grafik, färg, animation och spelmoment. 

Den andra frågeställningen fick ett desto grumligare svar. Eleverna tycktes nöjda med att 

berättelsen var fiktiv, de hade velat besöka Forsvik ändå. Intressenterna hade blandade 

åsikter, men de pekade samtliga mot större eller smärre förändringar i den visuella novellen. 

En av intressenterna menade att man skulle lägga in faktisk historia i berättelsen och på så 

sätt blanda fakta och fiktion medan de två andra mer lutade åt att man måste vara tydlig med 

vad som är fakta och vad som är fiktion, men att fiktion i sig inte är ett problem. 

6.2 Diskussion 

Post mortem är det svårt att inte fundera över om resultatet hade blivit annorlunda om 

någonting i studien genomförts annorlunda. Var metoden verkligen den bästa, av alla metoder 

som kunde ha valts? 

Sett till för och nackdelar finns ändå mycket, även nu i efterhand, som talar för metoden. 

Gruppintervjun med eleverna vid Eriksdalsskolan var ämnad att trigga en diskussion 

deltagarna emellan, och svaren på frågorna skulle förhoppningsvis framträda ur denna 

diskussion. I slutändan kom det sig att eleverna för det mesta svarade på forskarens frågor 

och ordet gick laget runt till dess att alla var nöjda; det blev inte någon särdeles debatt i 

frågorna. Det är omöjligt att säga hur resultatet hade sett ut om individuella intervjuer använts 

istället, men viktigt att notera är att i och med gruppintervjun kunde även de tystlåtna 

deltagarnas åsikter komma till tals i medhållande. 
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Även spelsessionerna, trots den förhållandevis lilla mängd data de producerade, kan anses 

vara mödan värt. Resultatet från dem tyder dels på att den visuella novellen spelas bäst när 

deltagarna satt två och två, men gav även kraft åt deltagarnas ord om att den visuella novellen 

var intresseväckande. FLICKA #1 och POJKE #1 dividerade underligt länge om hur man 

känner sig när man blir väckt mitt i natten, något som tyder på att den blanka spelarkaraktären 

fyllde sin tänkta funktion. 

Vad gäller intervjuerna vid Forsviks Bruk gav dessa en välbehövd motvikt till resultatet från 

Eriksdalsskolan. Trots att eleverna var nöjda med det fiktiva i berättelsen fanns ändå vissa 

krav från Forsviks sida, något att beakta i fortsatt arbete av detta slag. De var dock positiva till 

formatet som helhet, även om de liksom eleverna efterfrågade mer, av allt ifrån grafik till 

spelmoment. 

Skulle någonting gjorts annorlunda hade det varit själva genomförandet av gruppintervjun vid 

Eriksdalsskolan. Den kunde ha gett än mer data om moderatorn hade följt upp deltagarnas 

kommentarer med följdfrågor, eller frågat övriga om de håller med föregående talare 

samtidigt som ett motargument presenterades, och kanske på så sätt skapat mer diskussion. 

Frågan kvarstår även hur resultatet hade sett ut om fler skolor eller klasser hade blivit 

involverade. Mängden data i nuläget kommer från endast åtta deltagare, och några definitiva 

slutsatser kan inte dras från en sådan liten mängd. Vidare, som det framlades under Slutsatser 

(5.4), hade det varit intressant att genomföra undersökningen på fler orter annat än i 

Skaraborg. 

6.2.1 Arbetslivsmuseer i Sverige 

Forsviks Bruk är bara ett av hundratals arbetslivsmuseer i Sverige. Totalt räknas cirka 1400 

museer till kategorin (arbetslivsmuseer.se). Forsviks Bruk är således inte ensamma om att 

kunna dra nytta av nya sätt att berätta på. Tyvärr är också antalet museer ett tecken på deras 

alltjämt tynande tillvaro. Riksantikvarieämbetet kommer under 2015 fördela endast 6 

miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer (raa.se). 

Den visuella novellen (och liknande typer av digitalt, interaktivt berättande) kan vara ett sätt 

för dessa besöksmål att dels locka ny publik i form av barn och unga, men även ge platserna 

ett nytt medium att berätta sin historia genom. Som diskuterats ovan krävs det måhända inte 

ett enormt kapital för att skapa en sådan intresseväckande, och av publiken uppskattad 

produkt, då bristen på mer inte hindrade eleverna från att finna berättelsen spännande. 

6.3 Framtida arbete 

Vad var studiens syfte, utöver att försöka svara på de frågeställningar som ställdes upp? Är 

målet att man ska byta ut den webbinformation som museer idag använder sig av mot visuella 

noveller? Det verkar som en väldigt drastisk åtgärd och det är inte alls vad studien syftar på. 

Det går inte att bortse ifrån att den visuella novellen på någon nivå var intresseväckande, och 

att den ändå lockar elever i årskurs 4 – 6 till ett besök. Vart landar man då? 

Om en fortsättning skall göras i samma spår skulle en större produktion kunna genomföras, 

där all den grafik, animation och spelmoment som deltagarna ville se implementerades. Hur 

blir resultatet då? Skulle det bli det omvända, att de potentiella besökarna får allt de önskar 

sig av Forsvik och inte längre är intresserade av ett besök? 



 
34 

Man skulle även kunna tänka sig ett byte av platsen. Om besöksmålet i fråga inte längre gäller 

Forsviks Bruk utan ett av Sveriges ca. 1400 andra arbetslivsmuseer, vad blir resultatet då? 

Forsviks Bruk har en rik historia som sträcker sig till åtminstone 1400-talet, förmodligen 

tidigare än så. Kommer ett besöksmål med en inte riktigt så rik historia, mindre lokaler eller 

sämre geografiskt läge (beroende på utgångspunkt) inte kunna tillämpa den visuella novellen 

på samma sätt som Forsviks Bruk? 

Den visuella novellen visar också stor potential till att bli någonting annat än endast 

intresseväckande material. Som intressenterna vid Forsviks Bruk påpekade så finns fiktion 

alltid bakom fakta för att kunna presentera den på ett pedagogiskt sätt. Om en visuell novell 

skapades med en blandning av faktiska händelser och fiktion, som MAN #1 föreslog, skulle 

den kunna användas som undervisningsmaterial i till exempel historia. Man skulle också 

kunna tänka sig att den används inom språkundervisning, inte istället för, men som 

komplement till vanlig, pappersbunden fiktion. För att komma dit krävs forskning. 
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Appendix A -  Synopsis 

SPELET BÖRJAR 

Spelaren blir väckt av Birger som är helt extatisk. Han babblar 

om att han var ute och pissade, att han såg ett spökskepp men 

framförallt att spelaren bara måste följa med nu på en gång och 

se. 

Spelaren väljer att inte lita på Birger, då dialogen klargör att 

Birger har för vana att hitta på sådana här dumheter. Spelaren 

somnar istället om och stackars Birger har inget annat val än 

att gå därifrån, nu sur på spelaren. 

Dagen därpå pratar Birger fortfarande om spökskeppet och 

spelaren går efter ännu mer tjat med på att ”se spökskeppet”. 

Birger undrar om de ska ta med Lisa, och spelaren tycker att det 

är onödigt att dra in henne i dumheterna. 

Birger och spelaren bestämmer så vad som ska göras: vid 

kvällningen går de ner till sjön där Birger lovar att spelaren 

kommer få se skeppet. 

Medan de smider dessa planer blir de påkomna av Lisa. När Birger 

och spelaren skamset berättar vad de sysslar med menar hon att 

det sannerligen är dumheter, men känner sig ändå utelämnad. Hon 

följer med vare sig de vill eller inte. 

När kvällen kommer samlas barnen vid bryggan. Ännu syns inget 

skepp till, men Birger menar att det är för tidigt. Lisa frågar 

om de ska stanna på den här sidan sjön eller ro över i en eka? 

Spelaren vill INTE ro över sjön för detta äventyr, det räcker 

gott att stanna vid bryggan. 

Några timmar går och spelaren och Lisa börjar tröttna, men Birger 

har ännu inte gett upp hoppet. Medan Lisa överväger att kasta 

honom i sjön syns plötsligt en tjock dimma dansa ut över sjön. 

Helt stumt pekar Birger mot skeppet, och mycket riktigt, även 

spelaren och Lisa kan se att det är ett skepp, men inte av denna 

värld. 

Dimman upplöses plötsligt och våldsamt, och skeppet är borta. 

Birger och Lisa är båda överväldigade, men spelaren är helt 

stum. När spelaren säger att denne såg en man i fören, och han 

tittade rakt emot denne, blir Birger och Lisa genast rädda. 



 II 

De vet inte vad de ska göra av situationen, men det är mycket 

sent och barnen bestämmer sig för att det är bäst att sova på 

saken... 



 III 

Appendix B -  Frågeformulär, Eriksdalsskolan 
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Appendix C -  Frågeformulär, Forsviks Bruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


