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Sammanfattning 
 

Forskning visar att en narrativ inramning kan bidra till att fakta blir lättare för icke-

experter att ta till sig och i kombination med mobil teknik öppnas möjligheterna för 

alternativa sätt att berätta en historia på. Följande studie presenterar arbetsprocessen 

av en icke-platsberoende prototyp som verktyg för konceptframställan vid platsbaserat 

interaktivt berättande. Processen på sex månader inkluderade samarbete med 

nätverket GeoForum Skåne och fokuserade på naturområden i närheten av Höör, 

Skåne, i syfte att synliggöra och lyfta fram platsernas geokulturella och naturliga 

resurser för barn och unga. Fem respondenter testade och utvärderade prototypen på 

distans för att därefter delta i semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 

prototypen, med vissa reservationer, har potential som verktyg för konceptframställan; 

kombinationen av linjärt narrativ, hyperlänkar med storydelar och upplåsbara 

berättelsefragment samt funktioner som fungerar som belöning uppskattades generellt 

av respondenterna. För att optimeras inför eventuell framtida vidareutveckling nämns 

emellertid ett antal förbättringsområden. 

Nyckelord: platsbaserat berättande, interaktivt berättande, världsarv, narrativ, 

konceptframställan 
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1 Introduktion 

Forskning som kartlägger försök att förmedla fakta och vetenskapliga rön på ett begripligt 

sätt till icke-experter visar bland annat på att en narrativ inramning av information kan 

bidra till att vetenskap uppfattas som lättare att ta till sig. Flertalet kulturella institutioner 

använder sig idag av mobil teknologi för att förmedla historier och fakta om till exempel 

platser med högt kultur- eller naturvärde. Det öppnar upp möjligheterna för hur områden 

kan uppmärksammas och uppskattas vidare: 

Storytelling is important for the production and practice of space because the 

meaning of a space is typically communicated through the stories attached to 

those spaces. [---] These stories are often the narratives of a particular place 

or places, a site or group of locations that are meaningful to a community. 

Imagining such a meaningful location without a story is impossible; stories, 

spaces, and communities are intimately tied together. 

      Farman 2015, ss. 101-102 

Den här studien avser utvecklings- och utvärderingsprocessen av prototypen av ett verktyg 

för konceptframställan vid platsbaserat och interaktivt berättande åt GeoForum Skåne, ett 

nätverk vars avsikt är att främja kunskapen om geokulturarv och det skånska landskapet. 

Studien pågick under sex månader och innebar ett arbete från grunden utan tidigare 

erfarenhet av liknande projekt, varför nödvändiga begränsningar krävdes för att anpassa 

omfattningen efter den tid som fanns att tillgå; dessa nämns i texten och syftar på bland 

annat de kreativa delarna av prototypen och dess generellt enkla design, men innebar även 

en utvärdering som kunde utföras på distans med målet att vidareutvecklas utifrån de 

resultat som uppnåddes. Syftet med prototypen var att demonstrera strukturen och det 

övergripande innehållet av ett koncept för platsbaserat berättande, som genom fiktion är 

tänkt att uppmärksamma barn på sin närmiljö och engagera dem i utforskandet av 

omgivningen. Narrativet som presenteras motsvarar en riktig plats som hypotetiskt sett 

skulle kunna undersökas vidare med hjälp av QR-koder som placeras ut i området och 

skannas för att få digitala berättelse-fragment relevanta för platsen. På kort sikt är tanken att 

konceptet som aktivitet ska uppmuntra ungas närvaro i naturen; ett mer långsiktigt mål är 

att genom detta bygga en grund för frågor kring geokulturarv, miljö och natur som kan bidra 

till djupare förståelse för komplexa processer, bland annat i form av de klimatförändringar 

som jorden genomgår och uppvisar med konsekvenser för människan. 

Arbetsmetoden omfattade ett samarbete med fokusgruppen, tillika klienten, som inkluderar 

intressenter från Geopark Skåne, Kiviks museum samt Cellma AB. Genom samtal med 

fokusgruppen formades ett berättelse- och karaktärskoncept som motsvarade naturområden 

i närheten av Höör, Skåne; Stenskogen med inslag av och Orups strövområde och Ulfsbjär. 

Det ledde till utvecklingen av en digital prototyp i hypertextverktyget Twine vars syfte var att 

demonstrera strukturen och det övergripande innehållet i konceptet. Därefter utvärderades 

prototypen som ett verktyg i ett tidigt stadie för konceptframställan av projekt för 

platsbaserat, interaktivt berättande. Den vetenskapliga utvärderingsmetoden innebar att fem 

geografiskt spridda respondenter med bakgrund i besöksmålsutveckling, naturvetenskapliga 

ämnen och/eller kultur testade prototypen (berättelse, tillhörande berättelsefragment samt 

funktioner) varefter separata semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av det 

digitala verktyget Zoom. 
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Utvärderingen av prototypen visade att kännedom om platsens geologiska, kulturella och 

naturliga egenskaper var att föredra som förutsättning för en fullvärdig bedömning av 

prototypen och dess funktion som verktyg för att framställa ett koncept. Karaktärerna är 

viktiga för att skapa kontext och bör övervägas att även i ett tidigt stadie presenteras både 

textmässigt och visuellt för att läsaren lättare ska kunna relatera och föreställa sig dem, 

vilket gynnar helhetsupplevelsen av prototypen. Berättelsen fungerade med inslag av fakta 

men då krävs det att faktadelarna är korrekta och tydligt separeras från det fiktiva. Fantasy 

som genre passade in i narrativet och skulle kunna utnyttjas ytterligare för att fånga barns 

engagemang. Funktionerna i form av lösenord och stämplar som interaktiva element 

aktiverade och engagerade användarna men behövde tydligare instruktioner för hur de 

fungerar. 

Sammanfattningsvis lyckades prototypen i stort med att skapa förståelse hos användarna för 

det bärande konceptet genom sin kombination av linjärt huvudnarrativ samt hyperlänkar till 

storydelar och upplåsbara interaktiva berättelsefragment. För att optimera verktyget kan 

ovan noteringar kring de olika segmenten av upplevelsen tas i beaktande och skulle kunna 

vidareutvecklas i syfte att utforska ett alternativt sätt på vilket platsbaserat berättande kan 

struktureras och implementeras. 
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2 Bakgrund 

2.1 Bevarandet av världsarv 

Världsarv är, enligt UNESCO, arvet från vårt förflutna men även vad vi lever med i dag och 

som småningom ska överlämnas till framtida generationer. Det innefattar både kultur- och 

naturarv som i lika delar värderas som oersättliga källor till liv och inspiration för 

mänskligheten (UNESCO 2020). Kulturarv betyder dels påtagliga arv efter människan som 

flyttbara föremål (målningar, skulpturer), orörliga föremål (monument, utgrävningsplatser) 

och undervattens-arv (skeppsvrak, byggnader under vatten), dels det ogripbara arvet i form 

av muntlig tradition, ritualer och uppträdanden (UNESCO 2017a). Naturarv däremot 

handlar om, vilket namnet antyder, platser och landskap som förevisar betydande ekologiska 

och biologiska processer, innehåller viktiga naturliga livsmiljöer samt i hög grad 

representerar jordens historia (UNESCO 2019). Utöver kultur- och naturarv har Emma 

Rehnström på Geopark Skåne definierat begreppet geokulturarv i form av någonting som 

“omfattar alla materiella och immateriella uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna” och 

kan vara “historiska spår, objekt eller företeelser” samt “på något sätt innefattar geologiska 

resurser eller geologiskt material” (intervju 31/1 2020). 

Bevarandet av världsarv är en angelägenhet som ständigt ökar i aktualitet, framför allt då det 

tilltagande oförutsägbara klimatet världen över är ett växande problem som hotar både 

natur- och kulturarv (Perry & Falzon 2014; Fatorić & Seekamp 2017). Det innebär 

automatiskt komplikationer även för människan som på många håll redan erfar effekterna 

av antropocen (tidsålder definierad av människans inverkan på jorden); bland annat 

stigande havsnivåer kommer att placera samhällen under vatten och kraftigare stormar leder 

till erodering och i värsta fall total förstörelse av landområden (Perez-Alvaro 2016). Som en 

konsekvens av detta ligger även nationers identifiering med områden i farozonen, då 

kopplingen till ett land riskerar att försvagas skulle det försvinna: “‘identity’ is a concept 

intrinsically linked to the concept of heritage [which is] necessary for an individual or a 

society to be able to reinforce its socio-cultural identity. If climate change robs a culture of 

the land where its physical heritage is located, it would mean, not only the loss of territory [--

-] but also a transformation of a culture” (Perez- Alvaro 2016, s. 845-847). 

Klimatet och dess förändringar är en omfattande fråga som inrymmer flera olika 

ämnesområden i varierande grader av komplexitet. Kunskap om jordens historia som den 

har sett ut både utan och i sällskap med människan är ett steg på vägen mot förståelse för 

hur jordens klimat beter sig i dag, vilket skapar förutsättningar för mer välgrundade, 

framtida beslut. Bland annat den typen av fortbildning av samhället är vad som motiverar 

förekomsten av så kallade Geoparker världen över. 

2.1.1 Geopark Skåne och GeoForum Skåne 

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, beskriver 

Geoparker som “single, unified geographical areas where sites and landscapes of 

international geological significance are managed with a holistic concept of protection, 

education and sustainable development” (UNESCO 2017b). Geoparker använder sitt 

geologiska arv för att öka samhällets förståelse för och medvetenhet om frågor som måste 

hanteras, till exempel hur vi på ett hållbart sätt kan nyttja jordens resurser, mildra effekterna 

av klimatförändringar och minska riskerna för naturkatastrofer. Genom att uppmärksamma 



 4 

ett områdes historiska och samhälleliga geologiska arv skapar även Geoparken en känsla av 

stolthet hos lokalinvånarna och stärker deras identifiering med området (UNESCO 2017b). 

Geopark Skåne, ett projekt vars mål är att etablera en geopark i södra Sverige, Skåne, har 

som syfte att “visa fram, lyfta upp och berätta om det fantastiska geologiska arvet som finns i 

det skånska åsområdet” samt hur det har påverkat människan som bosatt sig där, den 

ekologiska mångfalden och det varierande kulturarvet (Geopark Skåne u.å.). Kopplat till 

detta finns GeoForum Skåne som är ett nätverk bestående av flera aktörer som verkar i 

regionen. Deras mål är att popularisera och främja kunskap om geologi, kulturarv och 

landskapets olika geologiska tidsperioder bland annat genom olika aktiviteter och 

evenemang. 

2.1.2 GeoForum Skånes pilotprojekt och önskemål 

GeoForum Skåne  planerar ett pilotprojekt för barn och unga som syftar till att engagera 

dessa åldersgrupper i geologi, hur landskapet har formats och för att skapa positiva känslor i 

samband med naturupplevelser vilket kan utmynna i en förståelse för klimatet och en 

benägenhet att vilja skydda och vårda naturen i större utsträckning (forskning.se 2019). 

Enligt GeoForum Skåne är unga medborgare viktiga budbärare som har möjlighet att belysa 

geologiska värden. De ska kunna möta sin framtid med kunskap och fakta beträffande vårt 

geologiska arv och genom det kunna bidra med förståndiga och hållbara beslut om hur 

jordens resurser används, nu och framöver. När barn och unga får lära sig om geologi 

erbjuds de samtidigt verktyg för att kunna bemöta stora och komplexa frågor angående 

klimat, väder och konsekvenserna av klimatförändringar. Det ökar även medvetenheten 

kring geologiska resurser och vilken roll de har i vår industriella historia, kulturarv och 

samhälle, både i det förflutna, nutiden och framtiden. 

Så kallad “fiction-inspired tourism” används ibland som term för fiktiva berättelser i bland 

annat litteratur och film, där exempelvis historiska platser refereras till som en del av den 

narrativa inramningen (Basaraba, Conlan, Edmond & Arnds 2019) och i samband med sitt 

pilotprojekt kontaktade GeoForum Skåne Högskolan i Skövde för ett samarbete som 

påminde om detta; nätverket önskade sig ett koncept inspirerat av KLUB-serien, vilket är en 

analog och digital berättelse-värld som utspelar sig i Skaraborg. Dess syfte är att engagera 

framför allt barn i landskapets olika kulturarv och berättelser med hjälp av mobil eller platta. 

Enligt Basaraba et al. (2018, s. 5) kan fiktiva narrativ bidra med “another layer of (popular) 

cultural content to existing heritage sites” och pekar på att i dag använder många 

platsbaserade spel för kulturarvssektorn sig av fiktiva inslag i form av karaktärer, berättare 

och händelseförlopp just för att engagera besökaren. Tanken med konceptet var att så 

småningom inbegripa fler platser i Skåne med ett innehåll av intressanta historier och 

karaktärer, det sistnämnda i form av en maskot vilken nätverket sedan skulle kunna 

återanvända. Målet är att koppla samman barn och unga med geologi, kultur- och naturarv 

för att eventuellt väcka deras intresse för dessa ämnen. Prototypen som utvecklades utifrån 

detta önskemål blev en digital version av ett föreslaget koncept, och kan användas för att 

demonstrera samt planera konceptets struktur för eventuell  vidareutveckling. Både prototyp 

och koncept kommer att beskrivas mer ingående i ett senare avsnitt; följande punkter som 

tas upp lyfter dock ett par specifika aspekter som utvecklingen tog hänsyn till. 

Med inspiration från bland annat KLUB var utgångspunkten för själva konceptet att det kan 

upplevas platsoberoende som en berättelse att bli läst, men även om möjligt upptäckas 

vidare om deltagaren väljer att besöka och utforska platsen som historien utspelar sig på. En 
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önskan från GeoForum Skåne var att dra uppmärksamheten från skärm till närmiljö, vilket 

innebar att den digitala aspekten vad gällde konceptet behandlades som ett komplement till 

den mer analoga, huvudsakliga aktiviteten. Den narrativa inramningen av berättelsen 

använder sig av områden i närheten av Höör i Skåne, mer specifikt ett avgränsat område av 

Stenskogen med inslag av Orups strövområde och Ulfsbjär, som bakgrund för att koppla 

samman det fiktiva med verkligheten oberoende vilken ordning narrativet läses (före eller 

efter ett besök till platserna). Det här gör att typiska kännetecken eller landmärken på en 

plats uppmärksammas och kan öka dess relevans hos läsaren för både berättelse och 

upplevelse. Karaktärerna som skapades i samband med berättelsen har sitt ursprung i 

geologi; en av dem är en faktisk tidsålder förkroppsligad, en annan är en trilobit. I Basaraba 

et al. (2019, s. 6) tas argument upp från en forskare (Poole 2018) som menar att digital 

teknik i dag möjliggör för kulturarvssektorn att involvera publiken i en dialog med det 

förflutna snarare än att passivt konsumera fakta. Målet med konceptet är att genom 

otvungen introduktion av dessa namn och ord för karaktärer möjliggöra att barn som 

interagerar med dem uppfattar det hela som mindre undervisande, mer intresseväckande 

och således uppmuntras till att engagera sig på ett inte mer naturligt sätt. 

2.1.3 Geografiskt läge för narrativet: Stenskogen, Orups strövområde och 
Ulfsbjär 

Platserna som är i fokus för berättelsen ligger i närheten av Höör, Skåne. Valet motiverades 

av klienten som områden med intressanta geologiska och kulturhistoriska värden att 

uppmärksamma, men även med spännande lokala sägner och berättelser som kan användas 

som narrativ bakgrund. Nedan följer en översiktlig redogörelse av områdena som kan 

komma att beskrivas vidare längre in i arbetet av prototypen. 

 

Figur 1 Karta över Skåne som markerar det ungefärliga området för 
Stenskogen och Orups strövområde. Ulfsbjär ligger en bit norrut därifrån (Google 

Maps 2020).  
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Stenskogen, som utgör huvudområdet för berättelsen, ligger sydväst om Höör. Sten har 

brutits i Stenskogen sedan 1100-talet och bland annat var det denna Höörsandsten, en ljust 

grå sandstensbildning från den geologiska tidsperioden jura, som användes för att bygga 

både Lunds Domkyrka och Höörs kyrka. Den vilar direkt på urberggrunden och går att finna 

i Skåne. I Höörsandsten går det att hitta både växt- och djurfossil, framför allt från musslor 

(Länsstyrelsen 2020; Wikipedia 2017). I Stenskogen går även den tre kilometer långa 

vandringsleden Brottets bana mellan Höörs Mölla och Stanstorps stenbrott. Namnet 

kommer från tiden då byggnadsstenen transporterades genom skogen på en smalspårig 

järnväg som var aktiv mellan 1905 och 1910 (Wikipedia 2018). Stenskogen huserar 

följaktligen ett antal stenbrott, varav de mest kända är just Stanstorpsgraven samt 

Bossegraven (groparna som kom till av brytningen kallas för gravar). En ny täkt (grav) för 

brytning av sandsten öppnades under 1800-talet för att bistå med material åt ombyggnaden 

av Lunds domkyrkas torn. Tornen kallas Lunna pågar varför likaså täkten kom att heta 

Pågagraven, enligt geolog Emma Rehnström på Geopark Skåne. Även sten som användes för 

att forma så kallade kvarnstenar togs härifrån (Wikipedia 2019a; Höörs kommun 2019). 

Kvarnstenar är runda stenar med ett hål i mitten som användes (och fortfarande används) i 

äldre kvarnar till malning med bland annat mjöl som slutprodukt. Den undre stenen kallas 

liggare och är fast medan den övre stenen, löparen, roterar (Wikipedia 2019b). 

 

Figur 2 Kvarnsten i Stenskogen (privat bild, 2020). 

Utspritt i Stenskogens område går det att se flera kvarlämnade kvarnstenar, täckta med 

mossa men alltjämt synliga som en påminnelse om den aktivitet som pågick här under 

många år. Vad gäller sägner i området samlade Danuta Lindsjö, folklivsforskare, ihop ett 

antal texter i häftet Stenskogens väsen (2006) om bland annat sagoväsen och varelser som 

ska finnas i anslutning till skogen. Där nämns bland annat sägnen om drakarna Jens 
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Dragabloss och Margit Allarp, två karaktärer som med vissa förändringar används i 

konceptets narrativ. 

Utöver Stenskogen förekommer även Orups strövområde, mer specifikt Orupsberget, som 

inslag i berättelsen. Själva området omfattar ett antal vandringsslingor av varierande längd i 

kuperad terräng med ädellövskog och rik vegetation. Fram till 1800-talet användes 

sluttningarna som ängsmark och här går att finna ett flertal gravrösen från brons- eller 

järnålder. Berget "ligger på en geologisk gräns, där unga, sedimentära bergarter i söder 

möter det skandinaviska urberget i norr"; landmassorna som krockade för cirka 200 

miljoner år sedan förklarar förekomsten av både sandsten och vulkanrester (Höörs kommun 

2016, 2020). Själva Orupsberget är en del av urberget och uppstod då det småkulliga 

ökenlandskapet från trias-perioden (för ungefär 200 miljoner år sedan) framträdde än mer 

under jura (ungefär 180 miljoner år sedan) när väldiga floder transporterade bort sand 

(Carserud 1994, s. 53). 

Slutligen, lite nordväst om Höör, ligger Ulfsbjär vilket är en av många platser i Skåne som 

visar upp resterna av framför allt jura-periodens dramatiska vulkaniska aktivitet i 

landskapet (Stiftelsen Skånska landskap 2020), i form av den vulkaniska ytbergarten basalt. 

Ett av kännetecknen för basalt är dess fem- eller sexkantiga pelarutseende som inträffar när 

magman kyls ner och spricker (Svalövs kommun 2016). 

 

Figur 3 Mosstäckt pelarförklyftning i Ulfsbjär (privat bild, 2020). 
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Figur 4 Det fem- och sexkantiga pelarutseendet är ett typiskt kännetecken för 
den vulkaniska bergarten basalt (privat bild, 2020). 
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3 Relaterad forskning 

Ämnesområden i fokus för studien lokaliserades framför allt  inom forskning om 

platsbaserat berättande (historier knutna till särskilda platser) såväl som interaktivt 

berättande (historier som genom användarens interagerande med narrativet förgrenar eller 

utvecklar sig). Begreppet transmedialt berättande förekommer också, vilket i korthet kan 

förklaras som ett berättande som sträcker sig över flera olika medier. Utöver det har även 

forskning som fokuserar på hur vetenskap, specifikt kulturarv och klimatförändringar, kan 

förmedlas och kommuniceras till allmänheten genom narrativ och spel studerats. Just 

blickfånget på klimatförändringar, som emellertid inte specificeras i forskningsfrågan, har 

inkluderats utifrån intresse både från klienten (GeoForum Skåne) och eget eftersom det har 

direkta kopplingar till kunskap om vår geologi och hur landskapet formas. Vidare är 

kulturarv och naturarv, tillsammans världsarv, jämförbara med varandra och geokulturarv 

eftersom samtliga innebär att värna om människans eller naturens historia med syfte att 

bevara det för framtida generationer. 

3.1 Förmedla vetenskap med hjälp av narrativ och spel 

Lam och Tegelberg (2019) använder sig av fotografi-serier i Witnessing glaciers melt: 

climate change and transmedia storytelling för att förmedla visuella narrativ som kan 

liknas vid ett vittnesmål över klimatförändringar. Författarna menar att metodens 

transmediala utformning som sträcker sig över olika plattformar, media-sammanhang och 

format är effektiv för att kommunicera vetenskap och med tydliga bevis övertyga 

allmänheten om klimatförändringarnas existens. Enligt Lam och Tegelberg (2019, s. 2) har 

forskning inom detta område kämpat med att hitta sätt för att engagera en ointresserad 

publik, framför allt individer med begränsad kunskap om ett så abstrakt fenomen som 

förändringar i klimatet. Sådan forskning är vad Moser, vars tidigare studie från 2011 Lam 

och Tegelberg (2019) hänvisar till, kartlägger och sammanfattar i litteraturstudien 

Reflections on climate change communication research and practice in the second decade 

of the 21st century: what more is there to say? (2016) som beskriver olika försök till att 

kommunicera klimatförändringarna under den senare delen av 2000-talet. Moser (2016) 

reflekterar över de utmaningar som området fortfarande står inför; ytlig förståelse av 

klimatförändringar, övergången från medvetenhet och oro till handling, kommunikation i 

politisk och polariserad miljö samt hur den stigande känslan av överväldigande och 

hopplöshet bör hanteras. Samtidigt har nya prövningar uppkommit och Moser menar att 

studien “calls for dedicated science-practice boundary work focused on climate change 

communication” (2016, s. 345) innan hon avslutar med riktlinjer som kan vara av nytta för 

just detta syfte. Även Dahlstrom (2014) diskuterar i Using narratives and storytelling to 

communicate science with nonexpert audiences hur vetenskap kan förmedlas till lekmän 

med hjälp av en narrativ inramning. I det här fallet handlar det inte om fotografier utan 

snarare om det skrivna ordet, men precis som Lam och Tegelberg (2019) menar Dahlstrom 

(2014) att berättande har möjligheten att göra vetenskapliga rön mer begripliga och 

hanterbara för allmänheten. 

Ett effektivt sätt att använda sig av narrativ är med hjälp av spel. Just spel i syfte att 

uppmuntra engagemang för viktiga frågor som klimatförändringar är en företeelse som 

Ouariachi, Olvera-Lobo, Gutiérrez-Pérez och Maibach undersöker i sin studie A framework 

for climate change engagement through video games (2019). Enligt författarna bör ett spel 
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bland annat vara utmanande, meningsfullt och berättelsedrivet om det ska lyckas med att 

helt och hållet engagera spelaren. Dessa tillsammans med ytterligare attribut 

rekommenderas som en uppsättning “that could maximise the cognitive, emotional, and 

behavioural engagement of players” (2019, p. 701). Liknande resonemang återfinns i 

Effectiveness of gaming for communicating and teaching climate change (Meya & Eisenack 

2018) där spel föreslås som komplement till konventionella metoder vid kommunikation av 

vetenskaplighet, här specifikt internationell klimatpolitik. Artikeln menar att medvetenhet 

kring klimatförändringar är nödvändig för allmänheten om den ska kunna förstå och stödja 

de klimatpolitiska åtgärder som krävs, samt att “well-designed climate games [---] help to 

develop individual beliefs about sustainable development by experiencing complex system 

dynamics that are not tangible in everyday life” (Meya & Eisenack 2018, p. 331). I Where are 

all the climate change games? Locating digital games' response to climate change (2017) 

frågar sig Abraham och Jayemanne hur klimat-fiktion ser ut, eller skulle kunna porträtteras, 

i spelmediet. De identifierar fyra perspektiv som på olika sätt ofta används i spel för att 

beskriva och utnyttja miljön (som bakgrund, resurs, antagonist eller text) men finner dessa 

begränsande. Författarnas förslag är att vidga spektrat till att inkludera även underliggande 

idéer och koncept som behandlar relationen mellan människa och miljö snarare än att 

enbart fokusera på spel vars tema och narrativ explicit handlar om klimatförändringar 

(Abraham & Jayemanne 2017).  

3.2 Platsbaserat, interaktivt berättande för kulturarv 

Som ett resultat av teknikens utveckling har kulturella institutioner i allt större utsträckning 

börjat använda sig av digitala metoder för att förmedla information och locka besökare. 

Studien Stories, spaces, and bodies: The production of embodied space through mobile 

media storytelling (Farman 2015) tar upp ett flertal projekt som använder mobil teknologi 

för att berätta platsspecifika historier. Det som gör projekt som dessa fulla av kapacitet och 

värda att utforska är enligt Farman (2015, s. 107) att de existerar även utanför skärmen i 

syfte att få användaren att interagera med mediet och utrymmet på ett meningsfullt sätt. 

Farman menar att "mobile storytelling projects [---] explore ways of making these stories 

visible [so that] the story can still be represented even if the site is no longer a part of how 

the landscape is represented" (2015, s. 110) och påpekar att konceptet kan användas för att 

bland annat uppmärksamma och ge röst åt marginaliserade grupper eller samhällen (2015, s. 

102). I Applying interactive storytelling in cultural heritage: Opportunities, challenges and 

lessons learned (2018) hävdar Katifori, Karvounis, Kourtis, Perry, Roussou och Ioanidis att 

kombinationen av narrativ i kulturarvssammanhang och digitalt berättande kan förbättra 

upplevelsen för besökare till bland annat museer och kulturarvsplatser. Studien undersöker 

de möjliga utmaningar som kan uppstå när interaktivt berättande appliceras på platser likt 

dessa, till exempel hur upplevelsen bör arrangeras så att berättelsen “incorporates the site 

itself and effectively balances the story parts with visitors’ movements” (2018, s. 608); på 

vilket sätt besökares interaktion med berättelsen kan designas så att den känns meningsfull 

snarare än “too guided and too ‘linear’” (2018, s. 609), eller hur uppmärksamheten delas 

mellan skärm och det fysiska utrymmet så att den interaktiva upplevelsen “augments rather 

than competes with the exhibit” (Katifori et al. 2018, s. 610). 

Chu och Mazalek presenterar ett konceptuellt ramverk i Embodied engagement with 

narrative: a design framework for presenting cultural heritage artifacts (2019) som har 

tagits fram beträffande design och struktur för “tangible and embodied narrative interaction 

with cultural heritage artifacts” (s. 1). Ramverket förkortas TENF (“tangible and embodied 
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narrative framework”) och beskriver tre spektrum (diegetisk vs. icke-diegetisk, inre vs. yttre 

och ontologisk vs. explorativ) som kan bistå designers med att “integrate the design elements 

of physical engagement, narrative role, and narrative consequences in various ways” (Chu & 

Mazalek 2019, s. 7). Det handlar i stort sett om hur besökaren placerar sig själv i relation till 

berättelsen, på vilket sätt besökaren identifierar sig med berättelse-världen och slutligen hur 

besökaren interagerar med berättelsens handling. Digital narrative conventions in heritage 

trail mobile apps (Basaraba, Conlan, Edmond & Arnds 2019) analyserar det digitala 

innehållet av narrativ som används för att uppmärksamma historiska platser med värdefull 

kultur, arkitektur, flora och fauna. Syftet med studien är att försöka identifiera kännetecken, 

modaliteter samt narrativa tekniker som används. Resultaten visar på att det finns ett glapp 

mellan forskningen och hur de digitala narrativen kommuniceras vilket genererade en lista 

på vanligt förekommande designval och innehåll i genren som informativ hjälp för framtida 

liknande narrativa projekt. 

3.2.1 Konkreta exempel på platsbaserat berättande 

Ett verktyg för interaktiva berättelser åt just kulturarvsplatser är Narralive, utvecklat och 

analyserat av Vrettakis, Kourtis, Katifori, Karvounis, Lougiakis, and Ioannidis i studien 

Narralive – Creating and experiencing mobile digital storytelling in cultural heritage 

(2019). Syftet med undersökningen var att främja “the creative process and promote 

research [...] of mobile digital storytelling in cultural heritage settings” (s. 1) och författarna 

ger, utöver sin bedömning av verktyget i sig, sitt perspektiv på vad som är bra att ha i åtanke 

vad gäller planeringen av digitalt berättande i en verklig kontext. Detsamma studeras av 

Nisi, Costanza och Dionisio i Placing location-based narratives in context through a 

narrator and visual markers (2017) som applicerade digitala video-berättelser, aktiverade 

av symboler och GPS, knutna till specifika platser i staden Funchal på Madeira. Bland annat 

beskriver studien vad resultaten visade på för preferenser bland deltagarna, till exempel 

positiva reaktioner på de visuella symboler som markerade en ny del av berättelsen; “the 

audience has to perform a treasure hunt to search for them and thus they are encouraged to 

further explore the surrounding space, and this can be an engaging [---] and rewarding [---] 

action” (Nisi, Costanza & Dionisio 2017, s. 302). Geocaching, en kombination av orientering 

och skattletande i verkligheten där du använder GPS för att gömma och leta upp särskilda 

behållare, nämns som inspiration. Utöver att samla symboler likt i geocaching, utforskar 

Nisi, Costanza och Dionisios projekt emellertid även hur “GPS and physical objects can be 

integrated into a narrative experience in combination with the literary device of a narrator” 

(2017, s. 289). Däremot ser Creating scalable location-based games: lessons from 

Geocaching (Neustaedter, Tang & Judge 2013) närmare på hur just geocaching kan 

användas för att förbättra hållbarheten på platsbaserade, digitala spel genom att lokalisera 

aspekter inom geocaching som har bidragit till att denna utspridda och populära lek både 

har vuxit och bestått under såpass lång tid. 

Hansen, Kortbek, and Grønbæk utforskar i sin tur verktygen och designen av ett antal 

“mobile urban dramas”, det vill säga “interactive audio plays that let the user be the main 

character in a drama where the real (possibly responsive) urban environment becomes the 

scenography” (p. 63) med sin studie Mobile Urban Drama: interactive storytelling in real 

world environments (2012). Här noteras aspekter att ha i beräkningen vid utvecklingen av 

liknande projekt, bland annat element som interaktivitet med omgivningen, den narrativa 

strukturen samt hur ett område navigeras. Ett av dramerna låter deltagarna uppleva och 

delta i en “environmental thriller [---] where the pupils learn about biotopes by investigating 
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nature” (Hansen, Kortbek & Grønbæk 2012, s. 65), vilket leder oss in på 

användningsområdet av interaktiva, platsbaserade narrativ för natur och miljö. Ett annat 

exempel där liknande frågor står i centrum är Transmedia storytelling for exposing natural 

capital and promoting ecotourism (Dionisio, Nisi, Nunes & Bala 2016). Här kombinerar 

författarna narrativ och interaktiv teknologi för att se hur det kan användas för att skapa 

medvetenhet om och engagemang kring fördelarna med ekosystem och biologisk mångfald. 

De använder sig av en transmedial berättelse för att förmedla information angående de 

naturliga resurser som går att finna i en specifik UNESCO-skyddad skog. 

Utöver ovanstående rena forskningsstudier finns även exempel vilka används på daglig basis 

som aktivitet. Bokserien Hemliga Klubben (Macfie 2010-2017), där deckarduon Moa och 

Måns löser fall i Alingsås, har lagt sig till med en app som familjer och barn i åldern 6-12 år 

kan använda för att delta i andra fall än de som utspelar sig i böckerna. Här används 

utomhuspositionering i mobilen för att lokalisera koder, ledtrådar och platser som kan 

hjälpa till att lösa mysteriet. Det går att medverka både inom- och utomhus, men poängen 

som går att samla blir högre i utomhusmiljö, vilket är tänkt att uppmuntra utomhusaktivitet. 

På Billingen i Skövde har Skogsmulleriket vuxit fram som ett sätt för barn att lära sig mer om 

naturen i kombination med sagofigurer och berättelser. Som ett komplement till 

vandringsslingan runt Åsbotorpsjön togs en app (Solutions Skövde 2016-) fram för barn 

mellan 3-12 år samt personer med funktionsvarianter. Längs med promenadstråket står 

skyltar utplacerade med symboler som vid skanning visar de olika figurerna i 

Skogsmulleriket. Tanken med appen, som även icke svensktalande har möjlighet att förstå 

tack vare särskilda bildsymboler, är att förstärka kontakten med naturen och omgivningen 

snarare än lägga all fokus på skärmen.  

Elins Mysterium (Alvarez Díaz, Toftedahl & Svensson 2014) är en app som går ut på att 

upptäcka platser i Skövde genom att följa med karaktären Elin på ett mysterium genom 

staden. Spelet är ämnat att spelas i grupp och på varje ny plats måste deltagarna lösa 

uppdrag för att hjälpa Elin. För att uppdragen ska dyka upp krävs det att gruppen navigerar 

till rätt plats som bekräftas av GPS-mottagare. En annan tjänst som använder konceptet med 

att uppleva ljudberättelser kopplade till olika områden är Storyspot (Storyspot 2020). De vill 

“berätta historien om vårt samhälle för att bättre förstå vilken kontext vi existerar i och hur 

vi kan interagera med varandra” genom att låta vem som helst dela med sig av berättelser 

och podcasts om platser. Slutligen har vi KLUB (Kiras och Luppes Bestiarium) (Vipsjö u.å.) 

som är ett transmedialt berättande-projekt vars syfte är att väva samman kulturarvsplatser i 

Skaraborg med lokala sägner och sagoväsen. Barnböckerna som presenterar karaktärerna 

Kira och Luppe kompletteras och förstärks av bland annat AR-teknologi där en app 

(Solutions Skövde 2016-) låter de olika karaktärerna som förekommer i böckerna framträda i 

mobil eller platta. 
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4 Problemformulering 

Forskning har visat att en narrativ inramning kan göra övergången från ren fakta till 

kunskap smidigare och därmed lättare för icke-experter att ta till sig av vetenskapliga rön 

och information. När sådan fakta kombineras med spel har vetenskapen dessutom möjlighet 

att förmedla sina berättelser på flera olika, i många fall engagerande, nivåer. Ett sådant 

tillvägagångssätt nyttjas av flertalet kulturella institutioner och kulturarvsplatser som 

använder mobil teknologi som ett verktyg för att berätta platsspecifika historier. Det kan 

enligt forskningen bidra till en förbättrad upplevelse för besökaren men kräver även att 

appliceringen av aktiviteten planeras med ett antal viktiga aspekter i åtanke, bland annat god 

kännedom om platsen och hur besökares interaktion med berättelsen kan optimeras. 

GeoForum Skåne, ett nätverk bestående av flera aktörer, efterfrågade ett koncept inspirerat 

av KLUB-serien från Skaraborg i syfte att engagera framför allt barn i Skånes geokulturarv 

och historier med hjälp av berättelser och karaktärer. Målet för nätverket är att genom en 

kombination av fiktion och geokultur- och naturarv väcka intresse för ämnena på ett 

avslappnat sätt och därmed främja kunskap som kan göra det lättare att lära från historien 

för att bättre förstå nutiden. På lång sikt hoppas GeoForum Skåne genom sitt projekt skapa 

positiva känslor för barn och unga i samband med naturupplevelser och deras kontakt med 

geologi, vilket kan resultera i tydligare förståelse för jordens naturliga resurser och klimat. 

Det är i sin tur användbart när jordens klimatförändringar ökar i styrka och oförutsägbarhet; 

att ha kunskap ger verktyg för att kunna bemöta sådana komplexa frågor. 

Jag vill med detta i åtanke undersöka hur närmiljön i ett område med höga geokulturella 

värden kan synliggöras och utforskas vidare med hjälp av ett till barn riktat narrativ, samt 

hur fiktionen kan fungera som kontext åt fakta. Konceptet som utvecklats åt GeoForum 

Skåne var vid projektets start planerat att i sin slutversion utvärderas utomhus som en 

praktisk aktivitet. Under arbetets gång riktades dock fokus mot att ta fram en digital 

prototyp, en mockup, vars syfte blev att ge en översiktlig bild av den bärande idéns struktur 

och innehåll snarare än att vara den färdiga konceptionen. Prototypens syfte är att 

demonstrera konceptet på ett överskådligt sätt och utvecklades i Twine 2 (Klimas 2009), 

hädanefter kallat endast Twine, med klickbara länkar, lösenord och stämplar. Länkarna 

används för att “bläddra” och ta sig vidare i berättelsen samt upptäcka storydelar med 

berättelsefragment, där mer platsspecifik information presenteras som representerar de 

möjliga punkter i ett område som kan uppmärksammas mer. Vidare beskrivning av både 

koncept och prototyp följer i metodbeskrivningen nedan. 

Kopplingen som finns mellan handlingen i berättelsen och den riktiga platsen har som mål 

att i slutversionen dra uppmärksamhet till det fysiska, naturliga rummet och uppmuntra 

utforskning av närmiljön. En följd blir även introduktionen av konceptuella karaktärer som 

kan återanvändas på andra platser i form av potentiella fokaliserande verktyg för berättande. 

I centrum står samtidigt det platsbaserade narrativet som svar på klientens önskemål att 

knyta berättelser till geologiskt intressanta platser, i detta fall Stenskogen, Orups 

strövområde och Ulfsbjär i närheten av Höör. 

Frågeställningen har från studiens start kretsat kring huruvida karaktärsframställning och 

fiktion i det textmässiga linjära narrativet fungerar som kontext till ett icke-linjärt mer 

fragmenterat faktabaserat och platsbundet berättande. Det vill säga, kan den linjära 

huvudberättelsen bära den mer fragmenterade delen? Utvärderingen av prototypen var även 
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den från början planerad att ske på plats där berättelsen utspelas; på grund av olika skäl 

förlades undersökningen emellertid till en helt digital miljö. Det har också medfört att, även 

om svar söks på grundfrågor kring berättelsen och karaktärerna, så har 

problemformuleringens fokus förskjutits mot att handla mer om prototypens eventuella 

användbarhet som verktyg, det vill säga förmågan att förmedla förståelse för konceptet i det 

här tidiga stadiet. Studien söker därför svar på följande fråga och följdfråga: 

Hur fungerar prototypen med sin kombination av linjärt huvudnarrativ samt hyperlänkar 

till storydelar och upplåsbara interaktiva berättelsefragment till att ge förståelse för det 

bärande konceptet? 

Om inte, vad behövs för att optimera prototypen som verktyg för konceptframställan? 

4.1 Metodbeskrivning 

Det här kapitlet beskriver tillvägagångssättet för att besvara studiens frågeställning genom 

att gå igenom arbetsmetoden, praktiskt såväl som vetenskapligt. Den digitala prototypen 

som utvecklades för konceptframställan är baserad på det koncept som togs fram för en 

platsbaserad upplevelse. En beskrivning av båda följer nedan och utvecklas vidare i 

projektbeskrivningen (se rubrik 5). 

4.1.1 Koncept och prototyp för konceptframställan 

Arbetsmetoden för framtagningen av konceptet, och sedermera prototypen, innebar viss 

kontakt och planering i samverkan med klienten GeoForum Skåne som även fungerade som 

en fokusgrupp. Efter samtal med fokusgruppen skissades ett berättelse- och 

karaktärskoncept fram vars innehåll utspelas framför allt i Stenskogen, men även med inslag 

av Orups strövområde och Ulfsbjär, i närheten av Höör i Skåne. Karaktärerna upplever ett 

äventyr motsvarande dessa platser och för läsaren kan det vara och förbli en passiv och 

platsoberoende handling som inte kräver något deltagande i miljön, men det kan också vara 

ingången till en mer interaktiv upplevelse. Samtalen med fokusgruppen var till för att utbyta 

idéer och kreativa förslag, men även för att expertis inom respektive ämnesområde såväl 

som plats skulle kunna bidra med i sammanhanget användbar fakta för narrativet. Studiens 

forskningsfråga fokuserar som tidigare nämnts på prototypen och huruvida dess 

kombination av linjärt huvudnarrativ samt hyperlänkar till storydelar och upplåsbara 

interaktiva berättelsefragment fungerar för att förklara den bärande idén, men det är även av 

vikt att beskriva själva konceptet som prototypen baseras på. 

Konceptet är sålunda teoretiskt och består av en tryckt berättelse som innehåller en analog 

karta med numrerade punkter längs en vandringsslinga. Numreringarna på kartan leder till 

så kallade berättelsefragment som är till för att genom interaktivitet involvera deltagaren i 

sin närmiljö. De markeras av QR-koder, som i olika delar av området återfinns på skyltar 

eller liknande ”fasta punkter”, och interageras med via mobiltelefonens/surfplattans kamera. 

När deltagaren skannar koden öppnas en hemsida i webbläsaren med en text som 

återkopplar till berättelsen och knyter an till den specifika platsen. Deltagaren går vidare 

genom en länk och uppmanas skriva in det lösenord som går att utläsa på respektive sida i 

berättelsen. Hur lösenordet tas fram på sidan är en funktion som går att variera på olika sätt, 

till exempel som pussel i form av gåtor, quiz eller rebus. När det rätta lösenordet har skrivits 

in på hemsidan låses platsspecifik information upp; samtliga berättelse-fragment har 

någonting med huvudberättelsen, dess karaktärer eller omgivningen att göra genom att på 
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olika sätt berätta om platsen. Som belöning gratuleras deltagaren till att ha funnit ett 

fragment och erhåller en stämpel för motsvarande berättelsefragment. 

Prototypen är den praktiska delen i studien och utvecklades som ett ”textäventyr” med 

hypertextverktyget Twine. Twine-spel öppnas direkt i webbläsaren vilket undviker problem 

som kan uppstå i samband med installation av spel eller annan programvara. Prototypen kan 

betraktas som ett förslag på hur den här typen av projekt inom platsbaserat berättande 

skulle kunna struktureras; konceptet som upplevelse kan innebära omfattande planering 

som aktivitet där både ekonomiska, tids- och kunskapsmässiga faktorer påverkar, och därför 

befanns det lämpligt att lägga störst vikt vid själva processen för konceptframställan, 

nämligen den digitala prototypen. Den rymmer ett huvudnarrativ, berättelsen, som 

innehåller hyperlänkar med olika innebörd; bland annat representerar de konceptets QR-

koder och leder deltagaren till hemsidor med storydelar som refererar till huvudberättelsen. 

Storydelarna presenterar möjligheten att med hjälp av lösenord låsa upp ytterligare 

berättelsefragment som är mer faktamässiga och berättar med ett annat djup om platserna 

där huvudberättelsen utspelas. Lösenorden presenteras i prototypen på tre olika sätt i 

huvudnarrativets löptext; i fet stil, baklänges samt i form av utspridda bokstäver som ska 

sättas ihop till ett ord. För varje fragment som låses upp erhåller även här deltagaren en 

specifik stämpel. 

De ”upplåsbara” berättelsefragmenten är av betydelse i det bärande konceptet eftersom de 

gör det möjligt att lägga in varierande grader av spelmekanik och interagerbarhet. 

Deltagaren kan exempelvis behöva iaktta företeelser i landskapet för att kunna låsa upp mer 

information. Sådana mekaniker och effekter i form av bland annat bilder saknas i prototypen 

av förklarliga, till exempel tidsmässiga, skäl, vilket i en slutversion skulle kunna finnas i 

samtliga delar av berättelsen. 

 

Figur 5 Bild på förenklad struktur av prototypen 
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Den här typen av första översiktsbild som prototypen erbjuder av konceptet skiljer sig 

således åt från hur en slutversion skulle se ut vad gäller bland annat bilder och språk 

anpassat för barn, eftersom prototypen utvecklades med studieprojektets omfattning i 

åtanke. 

Respondenterna väljer själva varifrån de vill testa prototypen som därmed kan betraktas 

som en icke-platsberoende upplevelse tänkt att demonstrera strukturen av en 

platsberoende/baserad aktivitet. Utvärderingsprocessen blir då smidigare på olika sätt 

eftersom det kan vara svårt med logistik och schemaläggning för att få folk att testa på plats. 

Det gör också prototypen intressant ur ett resurssnålt perspektiv och kan användas för att 

utforska den teoretiska nivån av genomförbarhet i ett projekt. Med det sagt krävs fortsatta 

utvecklingssteg därefter som med fördel planeras på plats för aktiviteten. 

Det kan också tyckas att de personer som deltar i testet bör ha någon form av kännedom om 

Stenskogen och övriga områden som nämns, men i och med att varje fragment kopplar ihop 

berättelsen med en specifik del av platsen och därmed redan presenterar testdeltagaren med 

nödvändig platsinformation så gjordes bedömningen att ingen större förkunskap behövs för 

att testa prototypen. I samband med testet får deltagarna också veta mer om själva 

konceptet, det vill säga hur ett färdigt projekt skulle kunna se ut, bland annat med QR-koder 

och den fysiska kartan. Det öppnar upp för feedback kring konceptet från testpersonerna 

vilket tillsammans med prototypen gör det enklare att genomföra förändringar vid eventuell 

vidareutveckling. Vid testet rekommenderas även en större skärm än mobil (som annars 

vore det mest praktiska i konceptet), förslagsvis surfplatta eller PC, eftersom textmängden i 

sin mer beskrivande och sammanfattande form kan upplevas som oöverskådlig på en mindre 

skärm. 

 

Figur 6 Tabell som visar de primära skillnaderna mellan koncept (vänster) och 
prototyp (höger) 

Testet av prototypen svarar framför allt mot testdeltagarnas uppfattning av huruvida 

kombinationen av linjärt huvudnarrativ samt hyperlänkar till storydelar och upplåsbara 
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interaktiva berättelsefragment fungerar för att ge förståelse för det bärande konceptet. De 

eventuella reflektioner som kan framkomma kring konceptet speglar alltså även detta i den 

mån att prototypen skulle användas för att applicera på och synliggöra den fysiska miljön 

samt för att se om berättelse- och karaktärskonceptet kan upplevas som relevanta för att ge 

kontext åt fakta. 

4.1.2 Vetenskaplig utvärdering genom intervjuer 

Den vetenskapliga metoden för att besvara frågeställningen innebar att testa prototypen på 

personer över 18 år med förståelse för konceptets roll i ett större projekt för att engagera 

unga och barn i geologi. Studien ämnar inte att genom intervjuer med vuxna försöka 

klargöra huruvida barn skulle uppskatta aktiviteten, däremot kan svaren från i huvudsak 

personer med koppling till besöksnäring peka mot eventuella aspekter som enligt deras 

erfarenhet och uppfattning fungerar eller eventuellt behöver korrigeras med målgruppen i 

åtanke. 

I syfte att undvika eventuell partiskhet och på förhand formade åsikter om prototypen deltog 

inte fokusgruppen som var med under utvecklingsfasen, däremot användes de till pilottestet 

(se rubrik 5.5) vars resultat utmynnade i att prototypen itererades för att om möjligt 

förtydliga vad i konceptet som prototypen var tänkt att representera. Ett tillägg som 

saknades i pilottestet och som sedermera kom till att åtgärdas för att tydligare peka på 

kopplingen mellan prototyp och koncept, var en preliminär digital karta som visar den 

ungefärliga placeringen av de olika berättelsefragmenten. Pilottestet resulterade även i att 

passagen med hittade stämplar förtydligades med text som informerar om att en komplett 

stämpel-samling kan visas upp för en belöning, alternativt låser upp en ny del av berättelsen. 

Detta gjordes för att demonstrera de olika utvecklingsmöjligheter som finns, samt att 

prototypens form är flytande och anpassningsbar efter behov. Lösenordsdelen utökades 

också genom att sättet som deltagaren får tag på orden blev mer varierat; bakvända ord lades 

till, samt att vissa bokstäver måste läggas ihop för att bilda det rätta ordet som sedan 

används. 

I samband med testningen av prototypen utfördes semistrukturerade intervjuer över Zoom, 

på grund av COVID-19 och smittorisk, där frågorna var av utvärderande karaktär (se 

appendix A). Det var av vikt för studien och prototypen att få ta del av respondenternas 

djupare reflektioner kring konceptet, vilket hade begränsats av en mer kvantitativ metod i 

form av exempelvis enkäter. Möjligheten att ställa följdfrågor öppnade även upp för aspekter 

som inte nödvändigtvis togs med i beräkningen vid utformningen av huvudfrågorna. Det 

presenterade bland annat en bild av vad som fungerade och eventuellt engagerade enligt 

deltagarna, men genererade även rekommendationer angående prototypen och konceptet för 

att förbättra eller förändra inför eventuella iterationer. 

För att undvika liknande svar som under pilottestet då syftet med prototypen inte 

klargjordes ordentligt i förväg beskrevs användningsområdet tydligare för respondenterna 

inför den riktiga utvärderingen. Samtidigt som deltagare kontaktades framkom det 

emellertid under pågående intervjuer att idén med en analog, tryckt sak som 

huvudberättelse i konceptet inte förklarades i mailutskicket, vilket därför klargjordes i de fall 

då frågan dök upp under samtalet. Det, och även andra aspekter av upplevelsen som tas upp 

i resultatavsnittet, kunde ha förtydligats i förväg för att ge respondenterna en än mer 

sammanhängande bild av skillnaderna mellan konceptet och prototypen. Det kan ha 

påverkat resultatet och hur deltagarna såg på konceptet, men med tanke på att sådana 
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eventuella missförstånd och andra frågor om projektet kunde redas ut i samband med 

intervjuerna, togs emellertid beslutet att inte ändra mailutskicket till resterande deltagare 

för att låta samtliga personer intervjuas utifrån samma förutsättningar. I och med det tidiga 

stadiet så finns det dessutom utvecklingsmöjligheter kring huvudberättelsen och vilket 

format den kan tänkas ha i slutändan beroende på vad utvecklingsgruppen kommer överens 

om, så för prototypen ledde frågorna främst till reflektioner. 

4.1.3 Urval 

De underliggande kraven som ställdes för att delta innebar ett intresse för geologi, kultur 

och/eller natur och på något sätt vara bunden till detta antingen genom sitt yrke eller 

studier. Deltagarna skulle gärna ha en koppling till besöks- eller turistnäring, som till 

exempel geoparker, turistbyråer eller kultur- och naturskyddsorganisationer. Eftersom 

prototypen åsyftar att framför allt användas av personer inblandade i utvecklingen av 

liknande projekt kring platsbaserat berättande så spelade deltagarnas ålder mindre roll så 

länge de var över 18 år. Med tanke på att prototypen undviker nedladdning eller installation 

av programvara och endast innehåller enkla spelfunktioner för att upplevas bedömdes den 

som enkel att använda varför inga krav på särskild spelerfarenhet listades. 

Fem respondenter deltog i utvärderingen och intervjuades separat vid olika tillfällen. De 

hittades med hjälp av handledare på Högskolan i Skövde och fokusgruppen från GeoForum 

Skåne, samt genom rekommendationer från andra deltagare. Samtliga respondenter var på 

olika sätt mer eller mindre engagerade i besöksmålsutveckling, med anknytning till bland 

annat geologi eller liknande naturvetenskapliga ämnen men även aktiva inom kulturella 

sektorer. Alla hade inte en direktkoppling till geologiska nätverk eller geoparker men det 

fanns en generell medvetenhet och kunskap om sådana arbetsprojekt vilket var relevant 

eftersom de skulle hypotetiskt sett kunna komma att använda prototypen som verktyg för 

konceptplanering till liknande projekt. Både yrkesmässiga och studerande perspektiv 

inkluderades, och deltagarnas relation till natur har varit både som privat intresse såväl som 

en del av deras yrke eller studier. På grund av den geografiska spridningen hos deltagarna 

var det vissa som inte kände till eller hade varit på plats i Stenskogen utanför Höör, ej heller i 

Ulfsbjär eller på Orupsberget. 

Personerna kontaktades via mail med ett initialt meddelande som var till för att kolla 

eventuellt intresse. Meddelandet berättade kortfattat om studiens syfte samt att 

testdeltagare behövdes till prototypen och den efterföljande intervjun. Eftersom samtliga 

respondenter hade föreslagits av en kontakt (handledare, fokusgruppen) nämndes 

kontaktens namn för att etablera kopplingen med respondenten. Om respondenten visade 

intresse för att delta följdes meddelandet upp med ytterligare ett mail som beskrev 

prototypen och dess syfte med att demonstrera konceptet samt vilka platser som 

representerades i berättelsen. Även förutsättningarna för intervjun lades fram, det vill säga 

att den skulle utföras med hjälp av det digitala kommunikationsverktyget Zoom och ta 

ungefär 30-40 minuter. Det förklarades att med respondentens tillåtelse skulle intervjun 

spelas in, men deras deltagande förblev anonymt och att all data endast skulle användas för 

studien samt raderas när examensarbetet avslutas. I mailet bifogades prototypen 

tillsammans med den preliminära kartan. Även en förenklad översikt av prototypens 

struktur skickades med för att om möjligt göra det enklare att förstå prototypens syfte och 

hur den är uppbyggd. 



 19 

Anledningen till att prototypen inte testades på barn, som är målgruppen för aktiviteten, är 

på grund av det tidiga skede som projektet befinner sig i där fokus framför allt har legat på 

att utvärdera prototypen som metod för att presentera konceptet inför intressenter. Att 

inkludera barn i testningen hade bidragit med användbara punkter för vidareutvecklingen 

och vore därför ett naturligt nästa steg. Syftet med prototypen är dock att bistå inte bara 

klienten utan även andra potentiella intressenter med ett alternativt sätt att strukturera ett 

platsbaserat berättande; det är en typ av förstudie för att försvissa sig om intresse och 

kartlägga till exempel klientens preferenser kring aktiviteten, vilket kan vara av vikt för att 

kunna få en relativt snabb översikt av projektets omfång och vidareplanera utifrån de 

resurser som finns att tillgå. Risken finns att en testgrupp med barn hade fokuserat i hög 

grad på till exempel det narrativa och spelinslagen, båda vilka här var enkelt utvecklade, 

utan att kunna se bortanför de tillfälliga bristerna för att bedöma helheten. Det är även 

anledningen till att nästa steg skulle kunna vara utvärderingen av berättelsen och dess 

karaktärer, samt hur det fungerar på plats i Stenskogen, vilket vore lämpligt att testa med 

hjälp av målgruppen. En testgrupp med vuxna som är mer vana vid projektplanering eller 

liknande processer antas dock i detta fall ha lättare för att bortse från de kreativa aspekter 

som kan vidareutvecklas utifrån feedback, och istället granska den övergripande 

planeringsstrukturen. 

Vidare fokuserar utvärderingens frågor på den visuella presentationen av prototypens 

innehåll och struktur eftersom det har utvecklingsvärde för framtida iterationer, varför inte 

heller eventuell tillgänglighetsanpassning nämns; varken koncept eller prototyp inkluderar i 

nuläget möjligheter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att delta. 

Prototypen demonstrerar strukturen för ett möjligt koncept; innehållet däremot, består i det 

avseendet ännu inte av några beslutade detaljer som har anpassats för det specifika området 

(eller en viss målgrupp). Konceptet i det här fallet är visserligen planerat för en bestämd 

plats men själva prototypen är tänkt att kunna skräddarsys för ett koncept efter de 

förutsättningar och de målgrupper som beskrivs. 
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5 Projektbeskrivning 

Följande kapitel presenterar utvecklingsprocessen av studiens prototyp, från inledande 

samverkansarbete med klienten och utformning av konceptet, till det narrativa innehållet 

och olika avvägningar kring designval för en hypotetisk upplevelse på plats. 

5.1 Samverkansarbete 

I arbetet med klienten har det förekommit olika steg som resulterade i prototypen. Dessa 

steg har inspirerats av bland annat Karlstads Universitets metodhandbok (2018) för 

platsbaserade digitala upplevelser (PDU). Den introducerar tre steg i vilka framtagningen av 

“innovationer inom besöksnäringen” innebär en tydligare process varav de två första 

applicerades på detta projekt; “vilka är vi?” (nyckelpersoner) och “vad har vi?” (platsen). 

Hansen, Kortbek, and Grønbæk (2012, s. 79) presenterar även sin produktionsprocess; 

idéutveckling genom kommunikation med klienten, vidareutveckling genom att identifiera 

målet med upplevelsen och deltagarens roll samt metoder för att integrera plats och 

teknologi med en berättelse. Därefter undersöks platsen för att ta fram intressanta fakta eller 

material som kan användas och hur teknik skulle kunna appliceras. Vidare följer 

implementering av prototypen och sedan utvärderas konceptet genom testning. I det här 

fallet innebär implementering av prototypen inte applicering på platsen utan snarare på 

konceptet. Och precis som författarna skriver så överlappar de här stegen varandra (Hansen, 

Kortbek & Grønbæk 2012) på många sätt även i den här studien, men för enkelhetens skull 

beskrivs de olika faserna till största del enskilt. 

5.1.1 Inblandade nyckelpersoner och samarbete 

Inledningsvis upprättades kontakt med de inblandade personer som var nyckelpersoner för 

projektet. På så sätt kunde rollfördelningen preciseras och eventuella förväntningar 

klargöras (Karlstads universitet 2018). Både Katifori et al. (2018) och Vrettakis et al. (2019, 

s. 1) tar upp det mångfasetterade samarbete som digitala och interaktiva berättelse-

upplevelser för kultursektorn innebär och nämner de olika roller som kan förekomma. 

Nyckelpersonerna blev sedermera fokusgrupp för projektet och samtliga är på olika sätt 

aktiva inom nätverket GeoForum Skåne och engagerade i etableringen av en geopark i 

Skåne. En omfattande del av deras eget mål handlar om att genom ett naturnära lärande för 

barn och unga synliggöra den roll som naturresurser och geologiska förutsättningar har 

spelat i historien för att forma samhället och kulturutvecklingen. Fokusgruppen 

kategoriseras i den här studien som områdesexperter eftersom de presenterade det 

faktamaterial på vilket narrativet i prototypen har utgått ifrån (Katifori et al. 2018, s. 605). 

Värt att nämna är dock att dessa personer fokuserade på olika geografiska områden i Skåne 

och hanterade därmed olika typer av information, varför större delen av information som 

behandlades för studien kom från den person vars fokus bland annat låg på Höör-trakten. 

Vidare menar Katifori et al. (2018, s. 606) att ett av de första stegen för att interaktivt 

berättande ska kunna växa fram inbegriper etableringen av en gemensam vision mellan ovan 

nämnda områdesexperter och den kreativa sidan av projektet. Som projektets berättare 

(storyteller) var uppgiften att ta fram och leverera berättelsen (Katifori et al. 2018, s. 605), 

men för att kunna presentera konceptet utvecklades det så småningom till att även inkludera 

aspekter som kreativ designer, det vill säga den som ska realisera och producera den 

narrativa upplevelsen (Vrettakis et al. 2019, s. 1); fokus lades efter överväganden på att skapa 
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en helhet (översikt av konceptet) snarare än enbart en del av helheten (berättelse och 

karaktärer). Sådana processer kan vara viktiga att kommunicera till samtliga inblandade för 

att undvika missförstånd gällande vad slutprodukten ska resultera i. Det blev en konsekvens 

i detta fall av studiens prototyp och vad den representerade men blev utrett och förklarat 

genom samtal.  

Att balansera kombinationen av fiktion och fakta kan även det ha sina komplikationer; de 

fiktiva inslagen (som i detta fall väger över) kan upplevas som ofördelaktigt för de 

faktabaserade delarna vilket i de flesta fall prioriteras för att kunna informera om platsens 

historia (Katifori et al. 2018; Basaraba et al. 2019; Vrettakis et al. 2019). Å andra sidan finns 

även risken att för mycket kreativa kompromisser leder till att både karaktärer och berättelse 

blir lidande, till exempel underutvecklade och platta (Katifori et al. 2018; Lombardo & 

Damiano 2012 se Basaraba et al. 2019, s. 5). Sådan oro förekom under projektets gång 

eftersom det naturligtvis fanns en önskan om att kunna leverera korrekt fakta, samtidigt som 

det i viss mån skulle kunna hämma den kreativa utvecklingen av berättelsen; att hela tiden 

försöka förankra det fiktiva i sanning upplevdes kunna bli en stressfaktor eftersom det 

kräver upprepad faktakontroll. Dessutom hade det varit svårt att införlivas rent tidsmässigt 

med tanke på den omfattande information som finns att tillgå, till exempel gällande 

geologiska fenomen. Efter diskussioner visade det sig att samtliga inblandade parter ansåg 

att störst vikt borde ligga på den fiktiva berättelsen och karaktärerna eftersom tanken aldrig 

var att göra en faktabroschyr för barn. Däremot ska de delar av fakta som inkluderas vara 

korrekt för att inte riskera att lära ut fel. En av riskerna med den här typen av digitala 

komplement till kulturarv är att det kan bli för mycket fokus på det visuella och faktoider, 

det vill säga felaktiga uppfattningar om någonting som med tiden har hakat sig fast som 

sanning (Basaraba et al. 2019, s. 21). För att så långt som möjligt undvika en sådan 

utveckling utformade kontakten från Geopark Skåne en kortfattad guide med information 

om de geografiska platserna, vilken användes som faktaunderlag och komplement till den 

fiktiva, övergripande delen. 

5.1.2 Platsens unika natur och kultur 

Nästa steg i samverkansarbetet inbegrep själva platsen som skulle bära upplevelsen och vad 

som gör platsen unik, både dess naturliga, såväl som kulturella och historiska värden, och 

vad det finns för kopplingar till den i dag (Karlstads universitet 2018). Eftersom klienten gav 

relativt fria tyglar för att utveckla konceptet, och med tanke på att prototypen i sitt 

nuvarande stadie är tänkt att fungera som ett test av hur ett alternativt sätt att berätta på kan 

se ut, är det i nuläget mindre relevant att kartlägga platsens fulla bakgrund och historia mer 

än vad som redan har nämnts i tidigare avsnitt. Utvärderingen ska framför allt utmynna i 

huruvida prototypen fungerar med sin kombination av linjärt huvudnarrativ samt 

hyperlänkar till storydelar och upplåsbara interaktiva berättelsefragment till att ge förståelse 

för det bärande konceptet, och vad som annars behövs för att optimera prototypen som 

verktyg för konceptframställan. Därefter kan det bli aktuellt att ytterligare fördjupa och 

förankra berättelsen till än mer Stenskogen eller, vid behov, ett annat område. 

Förberedelserna innebar följaktligen kontakt med fokusgruppen som informerade om 

områdets geologiska karaktär. Vid ett första möte påpekades nödvändiga ändringar för 

berättelsen vilket bland annat handlade om att tidsåldern som en av karaktärerna baseras på 

inte går att finna spår efter i Skåne; det visar på vikten av kommunikation så att innehållet 

som skapas grundar sig i vetenskap och undviker risker för felinlärning. Under mötet 

introducerades även sägnen om drakarna Jens Dragabloss, som sägs ha gett namn åt 
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utsiktsplatsen på Orupsberget, och Margit Allarp, boende i Norra Rörum, historier som går 

att finna i häftet Stenskogens väsen (2006) av Danuta Lindsjö. Författaren är densamma 

som i början av 2000-talet och i samband med att Stenskogens vandringsslingor blev 

upprustade, skapade ett slags “naturmuseum” i form av texter längs med stigarna som 

berättade för besökarna om all möjlig slags kuriosa om platsen (Jinde Roth 2003). Skyltarna 

finns där fortfarande även om flera, om inte samtliga, skulle behöva en uppfräschning. 

I form av natur- och kulturupplevelse är Stenskogen redan given med varierande bok- och 

granskog i ett småkulligt landskap tillsammans med de många spåren efter brytning av 

Höörsandstenen. Vad det här projektet åsyftar till är därför att nyttjas som komplement för 

att uppmärksamma platsen på ett mer lekfullt sätt för barn och unga. Hansen, Kortbek, and 

Grønbæk (2012, s. 64) påpekar också att “the idea of coupling storytelling to places in an 

urban environment is not new, it is a remediation of guides, taking tourists around cities and 

telling them a mixture of facts and anecdotes of places”, varmed en fiktiv berättelse i det här 

formatet skulle kunna uppfattas som en typ av guidning i området. 

5.2 Berättelse- och karaktärskonceptet: I Lavadrakens spår 

Konceptet presenterar ett fiktivt narrativ, I Lavadrakens spår, med tillhörande karaktärer, 

linjärt utarbetat för att passa som en tryckt berättelse för barn i åldrarna 10-12 år. Narrativet 

utspelar sig på ett område som motsvaras av riktiga platser i Höör-trakten, Skåne; 

Stenskogen och, i viss mån, Orups strövområde samt Ulfsbjär. Till skillnad från de studier 

som har använts i bakgrunden för det här projektet så finns det vid deltagande på platsen 

inga direkta val eller påföljande konsekvenser, det vill säga en förgrenande effekt, för 

användaren. Men frånvaron av den sortens spel-aspekt menar Hansen, Kortbek och 

Grønbæk (2012, s. 86) även syns i andra projekt där fokus ligger på att genom platsbaserat 

berättande erbjuda nya upplevelser av till exempel urbana miljöer och där den riktiga miljön 

kan användas som bakgrund till själva berättandet, vilket reflekteras även i det här projektet. 

Samtidigt som narrativet har en linjär utveckling så tillkommer även ett extra element i form 

av numrerade berättelse-fragment. I konceptet lokaliseras ett berättelsefragment genom att 

deltagaren använder en fysisk karta, utmärkt med de nummer som går att hitta på olika 

sidor i den tryckta berättelsen. Fragmenten öppnas med en tvådimensionell QR-kod, en 

symbol-baserad metod som bland annat används till augmented reality (AR) inom turism 

(Basaraba et al. 2019, s. 4). Skanning av QR-koderna leder sedermera deltagaren till en 

hemsida på mobilen/surfplattan med ytterligare berättelse-innehåll som på vidare sätt 

involverar närmiljön i händelserna. Som tidigare poängterats demonstrerar prototypen det 

här förloppet digitalt genom bland annat  klickbara länkar istället för att skanna en QR-kod. 

5.2.1 Narrativ 

Konstruktionen av berättelsen genomgick flera stadier från att initialt ha handlat om att 

forma ett icke-linjärt händelseförlopp där besökaren var tänkt att upptäcka skilda, 

alternativa förgreningar genom val som sedan skulle resultera i ett flertal olika slut, till att 

innefatta ett enda linjärt händelseförlopp med ett antal kompletterande, icke-linjära 

berättelse-fragment. Det finns, som forskningen visar, många sätt att använda sig av narrativ 

för platsbaserade, interaktiva upplevelser. Hansen, Kortbek, and Grønbæk (2012, s. 65) 

nämner just den narrativa strukturen med hänsyn till de interaktiva dramer som deras 

studie undersökte där strukturen skiftade beroende på upplevelse. Utifrån de tids- och 

kunskapsbegränsningar som identifierades för det här projektet landade slutkonceptet i 
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redan nämnda lämpliga omfång, en struktur där all kontroll ligger hos författaren men 

deltagaren fortfarande har möjlighet att utforska narrativet vidare vilket kan ge ett bredare 

perspektiv på huvudberättelsen. Med det sagt finns det naturligtvis utrymme för 

kontinuerliga förändringar och förbättringar; det här konceptet utforskar endast en av flera 

möjligheter. 

Katifori et al. (2018, s. 609) menar att i de fall där historien utspelar sig i dåtid kan 

deltagaren erfara en känsla av diskontinuitet, det vill säga att brytningen mellan dåtid och 

nutid blir ett alltför påtagligt avbrott i sammanhanget, vilket riskerar upplevelsen. En 

lösning är att placera den aktiva handlingen i nutid, samtidigt som deltagaren genom sin 

samtida lins får utforska koncept och idéer kopplade till det förflutna. På så sätt agerar 

besökaren som sig själv istället för att försöka med den svåra uppgiften att sätta sig in i hur 

en person i det förflutna upplevde sin tid. Utifrån det kan deltagaren sedan börja fundera på 

hur människor förr tänkte och förhandlade angående liknande frågor som i dag. Katifori et 

al. (2018) menar att Disney World är ett tydligt exempel på hur människor kan acceptera och 

anpassa sig efter omständigheterna som råder samt låta sig följa med på de narrativa regler 

som gäller. Berättelsen i detta fall utspelar sig till största del i vår nutid men med hjälp av de 

platsspecifika storydelarna som binder samman huvudnarrativet, som även innehåller 

tillfälliga tidsresor, med följande berättelsefragment presenteras deltagaren med 

möjligheten att sammankoppla nuet med dåtid och placera sig själv på tidslinjen. 

Basaraba et al. (2019) säger att rent fiktivt innehåll är sällsynt för platsbaserat berättande 

och när det väl används så är det framför allt för barn, som i detta fall. Eftersom studien inte 

ämnar att undersöka inlärning eller andra pedagogiska aspekter verkade en fiktiv berättelse 

lämplig för målgruppen som framför allt ska tycka att upplevelsen är rolig. Handlingen följer 

Hetta och Agno i utforskandet av Stenskogen utanför Höör och deras sökande efter 

lavadraken Dragabloss. Hans syster, Flamalla, har kontaktat tidsresenärerna från en punkt i 

framtiden då Skåne återigen till stora delar ligger under vatten på grund av höjda 

havsnivåer. Flamalla oroar sig över sin bror som är försvunnen i hennes tid. Hon misstänker 

att han kan ha somnat någonstans i Stenskogen och sedan, eftersom lavadrakar är mycket 

känsliga för fukt, råkat illa ut när vattnet började höjas. Flamalla ber Hetta och Agno att 

finna Dragabloss och väcka honom så att han kan omlokalisera till en högre punkt, 

Orupsberget. För att hitta lavadraken måste de prata med boende i skogen som kan peka 

dem i rätt riktning, men alla befinner sig inte där i samma tid eller är särskilt förtjusta i 

Dragabloss som brukade roas av att busa med skogens invånare. Bland annat besöker de 

1750-talet, när stenhuggare frekventerade området för att få ut byggnadssten och sten till 

kvarnstenar. Efter många om och men lyckas de med hjälp av en vedskalbagge äntligen hitta 

Dragabloss som ligger och sover med huvudet vid en stor kvarnsten. De läser en ramsa efter 

att ha lagt ut krossad sandsten i en ring runt lavadraken och han vaknar för att sedan flyga 

tillbaka till Orupsberget. Som tack får Hetta och Agno en bit basalt för god lycka. 

Millard och Hargood (2016, s. 420) lade upp sitt narrativ på ett sätt så att deltagaren skulle 

kunna vandra mellan punkterna för berättelsen, något som teoretiskt sett har varit fallet 

även här; med tanke på att Stenskogen är ett omfattande naturområde beroende på hur 

besökaren väljer att gå begränsades markytan för utplaceringen av de flesta berättelse-

fragmenten till den kortare vandringsslingan (se fig 3). De flesta går att hitta i närområdet 

där flera av de kvarlämnade kvarnstenarna ligger, men vid en eventuell vidareutveckling går 

det givetvis att expandera zonen så att deltagaren når ända bort till Brottets Bana, till 

exempel. Prototypen inkluderar tre fragment som konceptuellt skulle gå att finna utanför 
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den satta kartan, nämligen vid Stanstorpsgraven (sandsten), Ulfsbjär, (basalt) och 

Orupsberget (urberg). 

 

Figur 7 Karta över Stenskogen som visar två förslag på vandringsled i området; 
den kortare motsvaras av prototypens nuvarande narrativ, den längre illustrerar 

utvecklingsmöjligheterna. Brottets Bana ligger dock längre österut på kartan (Google 
Maps 2020). 

Det fysiska engagemang som användaren hade nyttjat för att uppleva den här narrativa 

aktiviteten ligger på den icke-diegetiska del av spektrat som Chu och Mazaleks (2019) 

konceptuella ramverk beskriver. Symbolisk interaktion representerar historien till exempel i 

form av en karta för att visa området, men även med föremål som konceptualiserar 

strukturen på berättelsen, det vill säga QR-koder. Användaren, vars narrativa roll framför 

allt blir extern, befinner sig aldrig i narrativet som en karaktär utan agerar som ett externt 

fokaliserande verktyg för att följa en väg och aktivera delar som "spelas upp" i syfte att 

utforska berättelsen och få veta mer. Den narrativa konsekvensen av detta blir att genom 

användarens rörelsemönster avtäcks ny information som hör ihop med berättelsen på olika 

sätt (Chu och Mazaleks 2019, s. 7). 
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Figur 8 Spektrat som visar “the Tangible and Embodied Narrative Framework 
(TENF)” (Chu & Mazalek 2019, p. 7). 

5.2.2 Karaktärer 

De huvudkaraktärer som formades för berättelsen har sin utgångspunkt i geologi vilket beror 

på klienten, GeoForum Skåne, och deras önskan med konceptet. Beslutet att använda en 

geologisk tidsålder som tidsresande expeditionsledare hade sin grund i att försöka 

konkretisera någonting som annars kan upplevas som abstrakt, i det här fallet tid, och 

framför allt när det ligger så pass långt tillbaka i jordens historia. Tidsåldern som karaktär 

skulle även kunna utvecklas och ha en unik position som historieberättare där dess egna 

erfarenheter från sin tid kan jämföras med, och ifrågasätta, vår tidsålder. Valet av assistent 

på resorna föll på ett trilobit-fossil; karaktären härstammar från klienten själv som inför 

första mötet skissade fram egna karaktärer som skulle kunna fungera. Karaktären har 

emellertid avvikit från deras beskrivning och fått en ny. De båda lokala karaktärerna som 

kopplas till platserna i berättelsen har inspirerats av Danuta Lindsjö och hennes text 

Stenskogens väsen (2016); vissa detaljer, till exempel namnen, samt ramsan som nämns, har 

dock tagits bort eller ändrats. I prototypens berättelse är de dessutom inte bara drakar utan 

lavadrakar, en varelse som hittades på för att göra en tydligare koppling till det geologiska 

landskapet i Skåne. Nedan beskrivs namnen som förekommer i berättelsen; övriga 

karaktärer som syns är bland annat sandstenskvackar, ett eget påhittat mytomspunnet väsen 
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som älskar sandsten, stenhuggare från tiden då Stenskogen var full av aktivitet kring 

stenbrotten för utvinning av byggsten och sten till kvarnstenar, samt en liten vedskalbagge. 

Samtliga används på grund av sitt ursprung i Stenskogens område, vilket är tänkt att öka 

deras betydelse för platsen hos huvudkaraktärerna allteftersom narrativet upptäcks (Millard 

& Hargood 2016, s. 420). 

Hetta är en tidsålder, Hettangian, från den geologiska tidsperioden jura, och håller titeln 

expeditionsledare på tidsresorna. Hon är en äventyrlig varelse som älskar att upptäcka och 

lära sig nya saker. Hetta har en stor familj, men åldersskillnaden mellan de olika 

familjemedlemmarna (tidsåldrar) är så pass stor att de upplever sig som avskurna från 

varandra. Det har resulterat i att Hetta känner sig ensam och beger sig därför ut på 

upptäcktsresa för att knyta an till världen och dess varelser mer. Hon har möjlighet att resa 

mellan jordens alla möjliga tidsepoker, både bakåt och framåt i tiden. Eftersom Hetta älskar 

att anpassa sig efter sina omständigheter så är hon något av en kameleont vad gäller sitt 

utseende; hur hon ser ut beror helt på hur omgivningarna ser ut där hon är. Hetta är duktig 

på att, om inte lösa alla problem helt så åtminstone alltid försöka. Till sin hjälp har Hetta 

sällskap av sin kompis och assistent Agno, vilket är en förkortning av Agnostus pisiformis. 

Han är ett trilobit-fossil från den geologiska tidsperioden kambrium och hade alltså legat i 

marken som fossil ett bra tag när Hetta dök upp och frågade efter en assistent för sina 

tidsresor. Där och då såg Agno sin chans att göra lite skillnad i världen och samtidigt skapa 

sig ett namn för att stå ut i mängden bland sina tusentals till utseendet snarlika släktingar. 

Han är liten, som de flesta trilobiter, men envis och har inte mycket till övers för att sitta ner 

eller ta en tupplur efter alla år vilande i marken. Dragabloss och Flamalla är de 

lavadrakar som bor i området kring Höör. Dragabloss brukar befinna sig på Orupsberget 

medan Flamalla, hans syster, håller sig till Norra Rörum. Båda härstammar dock från 

Ulfsbjär som ligger i rekreationsområdet Frostavallen, där det under jura-perioden var full 

vulkanisk aktivitet. Ur lavaflödena som bildades föddes lavadrakarna tillsammans med flera 

andra syskon; de består helt av basalt, en svart vulkanisk bergart. Deras mamma, Ula, är 

fortfarande kvar i Ulfsbjär men kan vara svår att se eftersom hon ligger och sover, översållad 

av stenar, mossa och träd. För det är en annan utmärkande egenskap hos lavadrakar - de 

älskar att sova. 

5.3 Prototypens utformning 

Prototypen utvecklades för konceptframställan och fungerar som ett sätt att presentera samt 

demonstrera konceptet på ett överskådligt vis. Den innehåller klickbara länkar, lösenord och 

stämplar, där varje del på olika sätt har designats för att ersätta konceptets fysiska element 

och försöker följaktligen fungera som en digital mockup av konceptet. 
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Figur 9 Flödesschema som visar prototypens hela struktur: intro, sida 
(huvudberättelsen), lead (storydelarna), password (lösenorden), fragment 

(berättelsefragmenten), avslut samt resultat (stämpel-samlingen) (Twine 2020). 

5.3.1 Utvecklingsdesign och spelattribut 

Utgångsläget för projektet placerade mig geografiskt flera mil från platserna som berättelsen 

utspelas på, vilket inledningsvis inte kändes optimalt för utvecklingen av konceptet eftersom 

det hade varit bra att ha sett och inspirerats av området först. Katifori et al. (2018) menar 

dock att även om berättelsen för den här typen av upplägg kretsar kring en plats eller 

utställning bör fokus ligga på karaktärerna och undvika att skapa ett händelseförlopp utifrån 

till exempel specifika objekt; det kan i värsta fall resultera i känslan av att någonting saknas 

(Katifori et al. 2018). Liknande rekommendationer ger Vrettakis et al. (2019, s. 2) som 

fokuserade på att skapa upplevelser med “a story-centric approach in mind, where the 

structure of the experiences is driven by the plot and not the locations of the points of 

interest”. Därför började idéer skissas fram utan att platsspecificera dem helt vilket visade 

sig praktiskt när den initiala platsen ändrades och huvudområde istället blev Stenskogen. Ett 

par månader efter starten på projektet blev det ett besök till Brottets Bana vid Stenskogen, 

Orups strövområde samt Ulfsbjär. Det följdes därefter upp av ytterligare ett besök till den del 

av Stenskogen som innehåller utspridda kvarnstenar och sedan dess har blivit den primära 

platsen för berättelsen. Först i ett senare skede började själva prototypen utvecklas till vad 

den sedan resulterade i; då användes både berättelsen med dess faktaunderlag samt bilder 

från platsbesöken som designguide, vilket uppfattades som tillräckligt för en 

konceptframställan. 

Basaraba et al. (2019, s. 21) fann att de flesta appar med platsbaserat interaktivt berättande 

begränsar textmängden till kortare paragrafer. Den här prototypen innehåller kompakta, 

längre paragrafer för att kunna sammanfatta berättelsen men konceptet i en slutversion är 

tänkt att ta bort mycket av den beskrivande texten till förmån för dialogbaserad, luftigare 

läsning vilket känns mer passande, inte bara för just barn utan det lägger även mer fokus på 

det visuella med platsen. Det har funnits funderingar på att inkludera audio i slutversionen, 

dels för tillgänglighetsanpassning men också för att skapa en mer varierad upplevelse som 

dessutom skulle kunna ersätta text till viss del. Basaraba et al. (2019, s. 21) skriver att appar 

för platsbaserat berättande använder sig av mer icke-textmässigt innehåll rent allmänt just 

eftersom mängden text kan begränsas på det sättet. I ett så här tidigt stadie beslutades det 
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dock att fokusera på en helhet som därefter kan modifieras utifrån önskemål och resurser, 

vilket även sparade tid. 

För att skapa en känsla av spel inkluderades aspekter i upplevelsen som kan kopplas till just 

spelmekanismer och/eller attribut i spel, vilket ofta används som strategi inom kulturarv 

(Basaraba, et al. 2019, s. 5); att lokalisera sig och hitta rätt plats för respektive QR-kod blir 

en skattjakt som i sig kan räcka för att ge någonting extra till en i övrigt trevlig naturutflykt. 

En idé var att designa QR-koderna till symboler som matchar berättelsens innehåll, likt 

tillvägagångssättet i Funchal, Madeira, där specialdesignade symboler användes för att 

markera en ny del av den berättelse som deltagarna följde (Nisi, Costanza & Dionisio 2017); i 

det här stadiet av projektet lågprioriteras dock en sådan eventuell design på grund av tids- 

och kunskapsbegränsning. Geocaching, aktiviteten som kombinerar orientering med 

skattletande och där deltagaren använder GPS för att gömma samt leta upp särskilda 

behållare, har tidigare nämnts som inspiration för tidigare studier i platsbaserat berättande. 

De har dessutom en utvecklad app som heter Adventure Lab som “allows you to create, play, 

and share location-based experiences and games” (Geocaching 2020), vilket kan inkludera 

små och stora berättelser. Aktiviteten rent generellt har varit en stark bidragande faktor även 

här och likt Nisi, Costanza och Dionisios (2017, s. 289) kombineras idén med fysiska/digitala 

stämplar med en narrativ upplevelse i detta koncept. 

Lösenordsdelen låter deltagaren fundera mer eller mindre beroende på hur den delen 

utvecklas; Neustaedter, Tang och Judge (2013, s. 340) beskriver bland annat hur det inom 

geocaching förekommer olika typer av pussel-lösningar för att få reda på de rätta 

koordinaterna till en behållare, till exempel genom att besvara frågor om platsen. För att låsa 

upp berättelsefragmenten krävs det att deltagaren har den tryckta texten med sig eftersom 

däri finns rätt lösenord. Upplevelsen hade kunnat designas så att lösenordet kan utrönas 

från samma behållare eller text som QR-koden återfinns på, men på det här sättet tydliggörs 

sambandet mellan tryckt text, det vill säga huvudberättelsen, fragmenten och platsen. Vidare 

leder rätt lösenord till en bonustext vilket deltagaren förhoppningsvis upplever som 

tillräckligt spännande för att vilja fortsätta leta vidare efter resten. I de fall där innehållet i 

sig inte lockar tillräckligt finns även stämpel-funktionen vid respektive berättelsefragment 

som är till för att skapa en känsla av “att samla alla”; en komplett samling skulle sedan 

kunna användas för att lösa ut någon form av belöning, förslagsvis relaterat till GeoForum 

Skåne, en turistbyrå eller annan inblandad aktör (Basaraba et al. 2019, s. 19). 

5.3.2 Berättarperspektiv och fokalisering 

Berättelsen är upplagd på ett sätt så att karaktären Hetta, som är expeditionsledare, ramar in 

narrativet för den specifika platsen med en prolog respektive epilog för att skapa en känsla 

av början och avslut, samtidigt som det placerar berättelsen i ett större sammanhang som 

läsaren får ta del av, samt vara en del av. Nisi, Costanza och Dionisio (2016, s. 293) skriver 

att “the use of a narrator is a well-identified narrative strategy [and] the second function of 

the narrator, to frame, is used to give the reader a framework in which all the stories can be 

interpreted and understood”. Eftersom syftet med konceptet är att rikta deltagarens 

uppmärksamhet mot närmiljön kan vi här använda begreppet fokalisering där berättaren 

kan, genom att skildra vad en av textens karaktärerna “ser, hör eller tänker [---] välja att helt 

eller delvis återge hur någon annan uppfattar en händelse” (Holmberg och Ohlsson 1999, s. 

83). Perspektivet som återges i prologen och epilogen är Hettas; kompisen och assistenten 

Agno hörs till exempel inte alls här och när “fokaliseringen på detta sätt sker i omedelbar 

eller nära anslutning till en karaktär är den intern” (1999, s. 85.) Amanda Lundin menar i sin 
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magisteruppsats (2018, s. 8) att “författaren eller skaparen riktar genom karaktären 

uppmärksamhet mot det som de menar är av betydelse” varför det kan vara en god idé att 

använda sig av denna narratologiska metod när särskilda landmärken eller kännetecken i ett 

område ska pekas ut för en läsare.  

Värt att påpeka är naturligtvis hur perspektivet i prototypen skiftar när äventyret väl sätter 

igång. Då är berättaren okänd; en som framstår “vara bekant med förhållandena i den 

framberättade världen“ men själv inte deltar. Det är någon som inte kan “referera till någon 

karaktär i den framberättade världen med hjälp av jag” och är därför en extern berättare 

(Holmberg och Ohlsson 1999, s. 74). Dels beror det här på prototypens utformning som är 

mer åt det sammanfattande synopsis-hållet snarare än en berättelse med bilder och språk 

anpassat för barn, men det beror även på inspiration från bland annat KLUB-böckerna där 

berättelsen är i tredjeperson. Vad som fungerar lämpligast för just det här konceptet och 

klienten får utvärderingen berätta; Basaraba et al. (2019, s. 25) nämner till exempel att 

förstapersons-perspektiv kan ge utrymme för känslor och åsikter hos karaktären, samtidigt 

som ett fokus på enbart Hetta skulle kunna riskera att alienera Agnos upplevelse under 

äventyren. 

Att kommunicera med publiken är en viss genre som identifierar fyra olika narrativ teknik-

kategorier; guider (vars mål är att informera och engagera åhörarna i sin miljö, gärna med 

hjälp av ett historiskt narrativ), utbildningsverktyg (som fokuserar på utbildningsaspekten 

och lärandeprocessen framför utforskandet av rummet), “platsmedvetna” spel (där 

spelmekanik är kopplat till spelarens kontext och kan inkludera AR) samt “platsmedveten” 

fiktion (med fokus på att leverera en fängslande berättelse) (Hargood et al. 2016 se Basaraba 

et al. 2019, s. 20). Som koncept hamnar den här prototypen framför allt i kategorin för 

platsmedveten fiktion, med utrymme för tendenser av ett platsmedvetet spel. För att 

illustrera prototypen på ett mer begripligt sätt följer nedan en steg-för-steg-beskrivning av 

dess första och avslutande sidor: 

1. Deltagaren välkomnas i text av Hetta som presenterar sig och Agno, samt en kort 

föraning om de nummer som kommer dyka upp. Deltagaren klickar sig vidare till 

nästa sida med hjälp av en pilformad länk. 

 
 

2. Huvudnarrativet börjar och har placerat karaktärerna vid Stenskogen i Skåne. Ordet 

”lavadrake” nämns i fet stil. Siffran 1 med ordet ”skanna” (för att representera en QR-

kod) inom parentes syns som en länk för deltagaren att klicka på. 
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3. Länken med siffran leder deltagaren till en storydel som kopplar samman föregående 

sida i berättelsen med platsen, i det här fallet är det fotbollsplanen vid Backagården. 

Därefter klickar deltagaren på länken som upprepar en del från huvudnarrativet, till 

exempel om när det fanns aktiva vulkaner i Skåne. 

 
 

4. Texten ber om ett lösenord för att komma åt berättelsefragmentet. Lösenordet är det 

ord som har fet stil, skrivits baklänges eller sätts ihop av olika bokstäver från 

motsvarande sida i huvudnarrativet. I detta fall blir det ”lavadrake” (utan 

citationstecken). Deltagaren klickar på enter. 

 
 

5. Berättelsefragmentet har låsts upp och deltagaren får en unik stämpel. Fragmentet 

beskriver inom hakparenteser ett exempel på vad som skulle kunna synas här i den 

faktiska aktiviteten, till exempel illustrationer av hur Skåne såg ut under den 

geologiska tidsperioden jura. 

 
 

6. Deltagaren klickar på krysset i vänstra hörnet och återvänder till huvudnarrativet för 

att fortsätta med nästa sida på liknande sätt. 

 
 

7. Det avslutande meddelandet från Hetta uppmanar deltagaren att följa med på deras 

fortsatta äventyr. Här finns även en länk till resultatsidan som visar hur många 

stämplar som låstes upp, samt möjligheten att gå tillbaka en sida eller till förstasidan. 
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5.4 Interaktion med plats och berättelsefragment 

Följande genomgång av användarens interaktion med platsen samt berättelsefragmenten 

utgår från en teoretisk applicering av konceptet på det fysiska området. Trots att 

utvärderingen syftar till den digitala prototypen och därmed är platsoberoende ansågs det 

som användbart att ha det fysiska utrymmet i åtanke under utvecklingen av prototypen 

eftersom den trots allt ska motsvara konceptet så långt det här projektet har möjlighet till. 

Den nuvarande hypotetiska upplevelsen för konceptet innehåller mindre mängd interaktion 

för deltagaren än i de flesta studier som har tagits upp. Det kan förklaras med omfånget på 

studien samt den undersökande kapaciteten hos en enda person; prototypen tar endast upp 

exempel på interaktionsmöjligheter för att bidra till en helhetsbild som däremot kan 

anpassas vidare. Katifori et al. (2018) talar dock om vikten av att designa för meningsfull 

interaktion vid platsbaserat berättande, framför allt om det är en historiskt värdefull plats; 

vad meningsfull interaktion innebär skulle emellertid kunna bero på hur upplevelsen 

iscensätts. Det är bra att ha en förståelse för de begränsningar som platsen som ska inrymma 

den mobila upplevelsen har, till exempel särskilda vandringsleder för besökaren som kan 

innebära kronologiska, tematiska eller avstånds-restriktioner (Vrettakis et al. 2019, s. 8). 

Vad gäller Stenskogens roll i upplevelsen är de utplacerade berättelse-fragmenten kopplade 

till en viss del av det huvudsakliga narrativet, men möjliga att leta upp i valfri ordning utan 

att det ska störa berättelsens innehåll. Det innebär att deltagaren begränsas i så liten mån 

som möjligt i fråga om hur de väljer att lägga upp sitt besök på platsen. 

Berättelsen för platsbaserade upplevelser bör utvecklas tillsammans med områdets 

införlivande i narrativet såväl som med deltagarens rörelsemönster i åtanke, och för en 

besökare obekant med platsen kan det vara värt att anpassa berättelsen så att potentiella 

“hotspots” (kännetecken eller specifika landmärken) tillsammans med handlingen skapar ett 

mer effektivt narrativ (Katifori et al. 2018). Millard och Hargood (2016, s. 420) beskriver 

likaledes hur tre aspekter spelade in vid valet av platser för berättelsen i deras studie; ligger 

punkten i närheten av en vandringsslinga (praktiskt)?, går det att se föremål som refereras 

eller andra kopplingar till berättelsen vid punkten (logiskt)? och frammanar platsen en 

känsla för vad som beskrivs i berättelsen (estetiskt)? I linje med det finns det utrymme för 

dessa berättelse-fragment att placeras ut på lättillgängliga platser som, om inte föremåls- så 



 32 

textmässigt, på olika sätt hade reflekterat innehållet på motsvarande sida i huvudberättelsen 

och berättar någonting betydande om just den “hotspoten”, till exempel urberget i 

Orupsbacken eller hur landskapet vid Stenskogen såg ut när Skåne hade vulkanutbrott. 

Under mitt besök ingav området något av en magisk känsla tack vare det varierande 

landskapet, vilket förhoppningsvis kan skapa motsvarande stämning i berättelsen. 

Haahr (2018 se Basaraba et al. 2019, s. 4) menar att "the 'best locative game mechanics and 

gameplay for cultural heritage relate to physical navigation of the site and engagement with 

gameworld representations of objects of direct relevance to the site itself'"; interaktionen i 

konceptet handlar om att låta deltagaren använda en fysisk karta och sig själv för att 

lokalisera de olika berättelse-fragmenten. Därtill kommer även viss interaktion med själva 

fragmenten, där skanningen och, som även reflekteras i prototypen, att skriva in lösenordet 

krävs av deltagaren för att få fram vidare information. Hansen, Kortbek och Grønbæk (2012, 

s. 80) menar att hur upplevelsen navigeras på plats beror helt på situation, narrativ och det 

område som används; de anser att en vanlig karta inte hade varit lämplig som 

navigationsmedel i en av deras upplevelser som utspelade sig i en skog. Det går att se hur 

problem skulle kunna uppstå eftersom naturen inte alltid innehåller lika tydliga markeringar 

och landmärken som till exempel en stad. Det hade dock varit värt att testa eftersom 

fragmenten skulle ha placerats ut tillräckligt synliga för besökare, och oavsett är det en 

frivillig aktivitet som inte påverkas negativt i den händelse att samtliga fragment inte hittas. 

Eventuell vidareutveckling av prototypen och implementering för konceptet kräver 

naturligtvis fortfarande praktiska tester i rätt miljö för förbättringar (Katifori et al. 2018). 

Huruvida fortsatta tester blir aktuellt så småningom får tiden och klienten utvisa; den här 

studien ska dock se om prototypen kan ge en första uppfattning av konceptet med dess 

berättelse och kompletterande berättelsefragment. 

Vad gäller uppdelningen mellan skärm och det fysiska rummet ligger fokus främst på det 

sistnämnda i konceptet, framför allt på grund av klientens önskan men även som ett resultat 

av tekniska begränsningar. Teknikmässigt skulle mobilen/surfplattan endast användas för 

att skanna QR-koden vilket öppnar en sida på skärmen som återkopplar till 

huvudberättelsen för att därefter uppmana deltagaren att skriva in lösenordet från 

motsvarande sida i boken vilket låser upp det stycke berättelse-fragment som tillkommer. 

Prototypen, däremot, är som tidigare förklarats helt digital och presenterar även 

huvudnarrativet genom Twine. Berättelser i Twine kräver ingen applikation eller speciell 

programvara för att öppnas, vilket gör dem långsiktigt hållbara, både tekniskt, miljömässigt 

och ekonomiskt. Att upprätta till exempel AR-teknik är en sak, men att hålla igång det är en 

annan som inte alltid är helt självklar med tanke på uppdateringar som krävs, ekonomiska 

aspekter samt användarperspektiv som kan behöva utvärderas (Basaraba et al. 2019, s. 4). 

Katifori et al. (2018, s. 610) skriver även att det kan vara på sin plats att betänka i vilken 

omfattning de tekniska och digitala delarna används; bara för att mycket kan digitaliseras 

betyder det inte nödvändigtvis att det måste ske då målet med upplevelsen är att förstärka 

besöket, inte ersätta det. Att minimera tiden som deltagaren behöver för att titta på skärmen 

minskar även eventuella risker för att besökaren distraheras från omgivningen. Genom att 

lägga störst fokus på en huvudberättelse som läses utan teknik förlitar vi oss på platsen 

snarare än på digitala element. Det har alltså flera fördelar, dock överlämnas ingen makt åt 

användaren att påverka handlingen genom ett förgrenande narrativ, vilket annars kan 

upplevas vara en av de mest användbara aspekterna med just spel. En sådan 

vidareutveckling kan däremot bli aktuell för framtida iterationer, skulle klienten önska 

fortsätta med konceptet. För att presentera ett koncept, likt denna prototyp gör, är det å 
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andra sidan fördelaktigt och praktiskt att kunna använda teknik för att digitalt visualisera en 

tanke eftersom det är enklare, mer ekonomiskt och ger en begriplig översiktsbild. Värt att 

notera är dock att prototypen endast testades med Chrome under utvecklingen, vilket gör att 

eventuella problem med andra webbläsare inte har upptäckts. 

5.5 Test av prototyp med fokusgrupp 

Som avrundning av projektarbetet gjordes en utvärdering av prototypens första iteration. 

Detta genomfördes via ett pilottest med fokusgruppen som bestod av tre deltagare (PILOT1, 

PILOT2 och PILOT3).  Respondenterna testade prototypen utan att vara på plats i området 

för den platsspecifika berättelsen. Det innebär att bedömningen av prototypen främst svarar 

mot fokusgruppens uppfattning av huruvida prototypen kan appliceras på och synliggöra 

den fysiska miljön, samt i vilken mån berättelse- och karaktärskonceptet upplevdes som 

relevant för att ge underliggande kontext åt fakta. 

Berättelsen engagerade med sin tidsrese-aspekt och det faktum att karaktärerna hade tydliga 

kopplingar till geologisk fakta uppskattades. Det linjära berättandet i kombination med 

interaktivitet i form av icke-linjära inslag ansågs kunna förstärka deltagarens intryck av 

berättelsen. De menade att berättelseupplägget och karaktärsutformningen ansågs kunna ge 

ny kunskap och utveckla förståelsen för en plats historia, då det kan bli lättare för 

mottagaren att komma ihåg olika delar än enbart fakta. Moment som innebar mer dramatik i 

narrativet (när lavadraken lyfter och skapar en mindre orkan på marken) påpekades som 

mest underhållande. Detta kan ses som intäkt för att en mer färdig artefakt gärna kan vara 

en betydligt mer dialog- och bildbaserad berättelse. För prototypen gav kommentarerna 

eftertanke till att lägga till ytterligare, om än mindre, dramatiska delar för att skapa mer liv. 

Ett par av karaktärerna (lavadrakarna) baseras på Lindsjös (2006) text, vilket med all 

sannolikhet blir en fråga om upphovsrätt i händelse av att I Lavadrakens Spår skulle 

kommersialiseras. Eftersom klienten vid samtal uttryckte en önskan om att inkludera 

framför allt draken Dragabloss i sitt koncept kändes det emellertid passande att ha med 

karaktärerna åtminstone i prototypen. 

Det poängterades av fokusgruppen att även om mobil teknologi ses som ett smidigt 

hjälpmedel, som lämpligt presenterat kan väcka ungas nyfikenhet och naturintresse, kan det 

samtidigt innebära vissa hinder. Tekniska problem är inget ovanligt, särskilt vad gäller 

täckning och internetuppkoppling ute i naturen, och okunskap kring exempelvis QR-koder 

förekommer menar en respondent. Det är naturligtvis en viktig aspekt att ha i åtanke och en 

av anledningarna till att prototypen presenterar en så tekniskt avskalad version av konceptet 

som möjligt. Det går också att vid en fortsatt utveckling anpassa artefakten till 

mottagningsstyrka.  

5.5.1 Förtydliganden och förslag 

En generell uppfattning från fokusgruppen var att upplägget kan byggas vidare på. En av 

respondenterna berättade att hen redan använder sig av en liknande idé i sitt arbete, och 

menade att det är ett fungerande upplägg både för barn och vuxna som kan väcka intresset 

för platsen och ämnen som historia, kultur och geologi. Men i samband med pilottestet 

visade det sig också att syftet med prototypen kanske inte hade förtydligats i tillräckligt hög 

grad för fokusgruppen; en del av svaren fokuserade på aspekter som av förklarliga skäl inte 
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hade hunnits inkluderas i ett så tidigt utvecklingsstadium. Det här resulterade därför i några 

frågetecken vad gällde prototypens innehåll. 

Bland annat nämndes aktivitetens huvudsakliga målgrupp, barn, som den narrativa 

strukturen ännu inte har tagit hänsyn till, eftersom det tänks vara ett steg som ligger efter 

denna studies tidsrymd. I konceptets steg 2 tänks berättelsen presenteras främst genom 

dialog och illustrationer, medan prototypens version är sammanfattad och beskrivande för 

att spara tid då ett komplett manus innebär flertalet redigeringar. Detsamma gäller språket i 

prototypen som, emellanåt blandar in en mer barnslig stil för att påminna om berättelsens 

riktning, men fortfarande riktar sig främst mot en vuxen läsare i nuläget. Karaktärerna är 

inte heller helt utmejslade, varför vissa endast dyker upp en (1) gång för att sedan försvinna 

vilket kan ge ett rörigt intryck. Narrativet i prototypen är dock endast en del av helheten för 

att bidra till demonstrationen av konceptet och bearbetades därför inte utifrån ett färdigt 

perspektiv. 

Andra saker som togs upp under pilottestet var avsaknaden på illustrationer, animationer, 

ljud och liknande aspekter av förstärkning som kan användas för att skapa en mer 

omfångsrik och engagerande upplevelse. En kommentar handlade även om hur traditionella 

guidade turer för ett område inbegriper levande guider som kan anpassa språk och berättelse 

efter sin publik samt ställa och få frågor tillbaka. Inledningsvis fanns det tankar om att 

inkludera exempel på nämnda delar i prototypen som då även planerades att testas på plats, 

men med tanke på studiens omfattning, i kombination med kunskaper som saknades för den 

här typen av element, lades fokus på de kreativa områden som kunde realiseras inom 

undersökningens tidsramar, varför resultatet blev ett rent textäventyr. Dessa delar kan 

naturligtvis tas in i senare iterationer av konceptet, förslagsvis med hjälp av prototypen, för 

vidareutveckling; flera av studierna till rapportens bakgrund inkluderar till exempel 

audiovisuella såväl som guidade aspekter som en del av aktiviteten. 

Vad gäller spel-aspekterna i form av lösenord och stämplar så identifierades deras olika 

användningsområden av fokusgruppen som intressanta, men däremot inte i nuvarande 

skick; det poängterades att respektive element behöver vidareutvecklas för att deltagaren ska 

få ut någonting av aktiviteten och vilja fortsätta. Spelkänslan som eftersträvas genom dessa 

element uppnås inte i nuläget, eftersom "man inte har 'nytta' av varken den dolda kunskapen 

bakom lösenordet eller den stämpel man får ut av att ha klickat" (PILOT1). Detta kan leda till 

en känsla av besvikelse för deltagaren som behöver någon typ av belöning. 

Med tanke på att prototypen i dess nuvarande form teoretiserar konceptets fysiska delar 

leder mycket riktigt exempelvis samlingen av stämplar inte någonstans utan finns med för 

att presentera idén med funktionerna. Det gavs förslag på hur lösenordsdelen skulle kunna 

utvecklas i det att någon form av prestation borde krävas för att få tillgång till ordet; i 

prototypen fetmarkerades till exempel endast det rätta ordet för att göra processen enkel och 

endast demonstrera hur momentet kan se ut. Ett annat förslag från fokusgruppen var att 

inkludera länkar till mer faktabaserad information som förklarar ursprunget hos 

karaktärerna, vilket skulle kunna följa med i den tryckta texten när de introduceras; 

antingen som extra information likt berättelsefragmenten eller i den löpande texten som 

brukligt är i berättelser. 
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5.5.2 Iteration av prototyp som följd av pilottest 

Som en direkt konsekvens av pilottestet itererades prototypen för att göra vissa delar 

tydligare. Ett tillägg som saknades i pilottestet och nu togs fram för att tydligare peka på 

kopplingen mellan prototyp och koncept, var en enkelt utformad digital karta som visar den 

ungefärliga placeringen av de olika berättelsefragmenten. Pilottestet resulterade även i att 

passagen med hittade stämplar förtydligades med text som informerar om att en komplett 

stämpel-samling kan visas upp för en belöning, alternativt låser upp en ny del av berättelsen. 

Detta gjordes för att demonstrera de olika utvecklingsmöjligheter som finns och att 

prototypens form är flytande och anpassningsbar efter behov. Lösenordsdelen utökades 

också genom att sättet som deltagaren får tag på orden blev mer varierat; bakvända ord lades 

till, samt att vissa bokstäver måste läggas ihop för att bilda det rätta ordet som sedan 

används. 
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6 Utvärdering 

Utvärderingen leder tillbaka till studiens forskningsfråga som handlar om huruvida 

prototypen med sin kombination av linjärt huvudnarrativ samt hyperlänkar till storydelar 

och upplåsbara interaktiva berättelsefragment fungerar för att ge förståelse för det bärande 

konceptet, och om inte, vad som i så fall behövs för att optimera prototypen som 

konceptbärare. Följande kapitel presenterar resultaten från undersökningen som innehåller 

intervjusvar gällande prototypens berättelse, funktioner, karaktärer samt prototypens 

förmåga att demonstrera konceptet. 

6.1 Resultat 

Nedan sammanställs svaren som framkom under intervjuerna. Respondenterna (D1, D2, 

D3, D4, D5) testade prototypen på egen hand från valfri plats och den påföljande intervjun 

utfördes sedan över Zoom. Eftersom det semistrukturerade formatet gav utrymme för 

ytterligare reflektioner som emellanåt dök upp som ett resultat av andra frågor kommer även 

dessa inkluderas i sammanställningen, men de har därmed inte nödvändigtvis diskuterats 

med fler än en respondent. Svaren har delats in under rubriker utifrån de kategorier som 

frågorna ställdes; berättelse, funktioner, karaktärerna samt koncept och prototyp. 

6.1.1 Berättelseupplägg och kontext 

Deltagarna hade olika tankar om delarna i berättelseupplägget (huvudberättelsen, Hetta och 

Agnos platsknutna uppdrag, de återkopplande storydelarna och berättelsefragmenten som 

låses upp). För D1 tog det en stund att komma in i upplevelsen och menar att det alltid är så 

med nya berättelser, karaktärer och platser; de kräver sin tid för att förstå och för fantasin 

att ta sig till platsen och placera sig där. Det kan även bero på att området som det berättas 

om är obekant för läsaren, men att allt eftersom historien klarnar flyter det på bättre. D1 

anser att det här sättet är bra att använda sig av för att få ut kunskap. Även D2, som tyckte 

att det var en fin berättelse men påpekar sin ovana med spel (och att ta sig fram och tillbaka 

på sidor som i prototypen), behövde lite tid för att förstå framför allt prototypens struktur. 

Den förenklade bild av strukturen som bifogades klarnade efter spelomgången. D2 hade 

velat se karaktärerna, i synnerhet Hetta som i sin roll som tidsålder inte uppfattades som en 

figur riktigt. Agno, en trilobit, var tydligare i det fallet. D2 kunde dock se aktiviteten framför 

sig och gillade att storydelarna kopplade tillbaka till huvudnarrativet för att binda ihop det 

med faktan i fragmenten, t.ex. om kvarnstensbrytning; "så att det inte bara känns som att nu 

blev du pådyvlad fakta och man bara fast jag ville hellre veta saker om påhittade drakar" 

(D2). D3 är av uppfattningen att berättelseupplägget hade varit lättare att förstå på plats; 

"man förstår mer när man ser det i verkligheten också, de här platserna som beskrivs". D3, 

D4 och D5 hade problem med att förstå hur delen med lösenord fungerade, vilket 

resulterade i att den aspekten inte utforskades och lösenord samt påföljande fragment 

hittades först med hjälp under intervjun. D3 tycker att den delen var otydlig och hade velat 

ha mer instruktioner för hur lösenorden hittades. I övrigt tror D4 att det vore bra att med 

hjälp av fragmenten och “häftiga bilder” förklara vissa av termerna som används, exempelvis 

jura-perioden, eftersom 10-12-åringar antagligen inte känner till dem. D5 påpekar att 

mängden text kan bli för mycket för ett barn att läsa på grund av kort 

uppmärksamhetsspann, men att annars var det bra och roliga namn. 
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Samtliga deltagare tycker att berättelsen fungerar tillsammans med de kompletterande 

berättelsefragmenten; de verkade hänga ihop, hade ett bra flöde och kändes som en del av 

varandra på så sätt att ingen uppfattade någon del som förvirrande eller utstickande, utan 

det kopplade ihop naturligt. D2 poängterar att det kan bero på vad en person är intresserad 

av då det är stor skillnad mellan till exempel skalbaggar och stenar. D3 anser att berättelsen 

med fragmenten "är ju superbra för då blir det mer kopplat till platsen där man är och till 

verkligheten". 

Deltagarna ger något skilda uppfattningar av huruvida berättelseupplägget gav dem en 

kontext för den fakta som är tänkt att presenteras i berättelsefragmenten. D1 tycker det 

medan D2 menar att det kan vara svårt med stora tidsperspektiv; "det är en grej att säga ' 

här bröt man sandsten, dubbelt så lång tid innan din morfar var född'” medan att prata om 

“bildningen av stenen är så himla längesen". Hen anser att prototypen får ihop fantasy med 

fakta på ett bra sätt och att det passar för målgruppens ålder som kan vara "nördiga" (D2). 

En av deltagarna var av en annan åsikt; D3 har problem med att se hur berättelsen, 

fragmenten och faktan sammanlänkas. Hen tror att kopplingen hade varit mer uppenbar på 

plats då det kan vara svårt att få saga och fakta att hänga ihop, men att om användaren är på 

plats kan det bli lättare att förstå "hur verkligheten hänger ihop med sagan". Besök till 

exempelvis stenbrott, berg och formationer i landskapet kan bidra till en förståelse där 

besökaren i verkligheten får se vad det är sagan berättar (D3). D4 nämner återigen huruvida 

målgruppen kan ta till sig informationen, men att mycket här kan lämpa sig för interaktivt 

innehåll och bilder. D5 anser att mängden fakta som visades var lagom, och det både mot 

barn och vuxna. Värt att notera här är att D3, D4 och D5 såg berättelsefragmenten först 

under intervjun, varför deras svar på dessa frågor gäller en begränsad del av prototypen fram 

till att de fick hjälp (vid delen om funktionerna) med att upptäcka resterande innehåll. 

Majoriteten av deltagarna anser att berättelseupplägget fungerar för att ge ny kunskap och 

utveckla större förståelse för platsens kultur- och naturhistoria. D1 nämner den yngre 

målgruppen, den som kan vara särskilt önskvärd att nå ut till, som passande till detta. Den 

äldre generationen, som kanske inte är så van vid den här typen av aktivitet, får redan 

kunskapen på andra sätt, menar D1. D2 tror att det fungerar speciellt väl om användaren 

befinner sig på plats; då "bryr man sig ju om platsen mer än om man sitter på någon 

'random' plats" (D2). D4 menar att upplägget “ger ju förklaringar till vad man ser i 

verkligheten”, med utrymme för att utöka så småningom. D5 uppskattade att “man öste inte 

på med termer utan det kom liksom lite smygande, till exempel det här med basalt”, och ser 

det som väl avvägt. D3 är den enda som är osäker på svaret, men tror ändå att 

berättelseupplägget åtminstone kan väcka ett intresse, särskilt för den målgrupp som 

aktiviteten ska rikta sig till. 

Fyra av respondenterna nämner lavadrakarna som ett särskilt positivt minne från 

berättelsen och dess upplägg; att försöka förstå vad det var för varelse (D3), relationen 

mellan syskonen (Dragabloss och Flamalla), "det tyckte jag var jättefint, och då fick man 

också den här tidskopplingen [...], det är ju alltid lite komplicerat, kan man kommunicera 

med folk i andra tider?" (D2), verklighetsanknytningen med att lavadraken ligger “nånstans 

där i Maglasätesgraven” (D4) samt fantasy-aspekten med “att man tar nånting som faktiskt 

finns, som lava, och kopplar ihop det med nånting som är spännande, som drakar” (D5). D1 

uppskattade blandningen av geologi med kulturhistoria (t.ex. inslag av stenhuggare) och 

biologi (t.ex. vedskalbaggen), vilket hen såg som ämnesöverskridande. 
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6.1.2 Funktioner (lösenord och stämplar) 

Gemensamt för respondenterna är att det tog en stund för samtliga att förstå hur delen med 

lösenord fungerade, och som tidigare har nämnts missade D3, D4 och D5 att 

överhuvudtaget komma åt berättelsefragmenten innan intervjun. 

D1 gick igenom hela berättelsen först utan att klicka på numren/siffrorna (skanna) vilket 

hen också tyckte var intressant eftersom exempelvis de bakvända orden skapade visst 

bryderi. När uppgiften väl klarnade så var det inget problem utan endast roligt att leta och 

försöka lösa (D1) och en annan deltagare "blev så fruktansvärt nöjd med mig själv [...] att jag 

lyckades få ihop grejer" (D2). Hen noterade de olika sätten som lösenorden hittades med; 

framför allt de understrukna orden drog uppmärksamheten bort från själva berättelsen 

emellanåt eftersom nyfikenheten satte in och fick D2 att vilja gå vidare med de lösenord som 

hen fann. D3 tyckte att delen med lösenord var roligt "när man väl förstår var man hittar 

dem" och tror att om det hade funnits instruktioner som förklarade uppgiften mer så hade 

det fungerat bättre; "det hade gett mer [...], då vill man liksom vidare till nästa, och till 

nästa". Hen tycker dock att det är ett bra koncept som ger användaren mer av aktiviteten. 

D4 blev förvirrad av lösenordsdelen och påpekar att typsnittet gör det svårt att se ord i fet 

stil; hen testade i mobilen och menar att det funkade lika bra där. D4 tror dock att 

målgruppen kan uppskatta det, men rekommenderar lösenorden att inte vara känsliga för 

versaler eller gemener. D5 noterade ett baklänges-ord, kamouflerad, och reagerade men 

förstod inte vad syftet var. Precis som D3 tycker D5 att det var kul när poängen 

uppenbarades för hen, eftersom det blir “som en belöning, att du får se nånting som gör att 

du kan titta tillbaka i tiden”, som ett exempel på fragment-innehåll. Ur geologisk synpunkt 

ser hen det som spännande “för det saknar man väldigt mycket när man är ute, tänk om man 

bara hade fått se hur det såg ut här när det begav sig” (D5). 

Respondenterna är överens om att det har betydelse för användaren om sättet att få tag på 

lösenorden varierar. Variationen gör användaren mer uppmärksam vilket är positivt (D1), 

det hade uppfattats som tråkigt att till exempel bara skriva in det som var i fet stil i texten 

(D2), det blir en dimension till att få leta efter det på lite olika vis (D4) och “annars blir det 

bara slentrian att man bara matar på” (D5). Det har även att göra med den lägre nivå av 

interaktivitet som prototypen består av i nuläget; lösenordsdelen är det enda som 

användaren kan göra någonting konkret med, säger D2. Hen tror att det beror på 

belöningssystemet i hjärnan, att "nu lyckades jag med nåt", men ansåg samtidigt att det 

räcker med tre olika sätt. 10-12-åringar, tillägger D2, hade nog inte upplevt fler som ett 

problem eftersom "de är ju mycket bättre på att koncentrera sig". D3 tycker å sin sida att det 

hade varit kul om lösenordsdelen hade inneburit mer att lösa "så man behöver låsa upp de 

här för att man ska få läsa slutet" till exempel. Hen påpekar att i nuläget fungerar berättelsen 

att läsa till slut även utan att låsa upp fragmenten "men det hade varit kul om man liksom 

hade känt att man hade vunnit nåt" som en belöning. 

Samtliga deltagare tror att exempelvis låsa upp nya berättelser som motsvarar andra platser 

att besöka hade fungerat bra som vidareutveckling av delen med lösenord och stämplar. Det 

och samlade stämplar som leder till en belöning skulle kunna motivera användaren mer 

(D1). Om användaren missar en del kan samlings-aspekten i aktiviteten skapa lust att gå 

tillbaka för att hitta resten, vilket skulle kunna bidra till inlärning av fakta, tror D2. Hen ser 

stor potential i att låsa upp nya områden med berättelser och är positiv till att samla till en 

belöning i slutändan; "sånt tycker jag är roligt, när man har fått en massa smågrejer och så 

kan det bli en helhet" (D2). D4 funderar på möjligheten att använda sig av en bild, att 
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användaren ska leta upp någonting som finns däri eller i en karta, för flera olika 

kombinationer. D5 trycker på kombinationen av att “hitta saker i verkligheten men även i 

texten”, som kan skannas för att ta sig vidare. 

Vad gäller andra liknande eller olika funktioner för upplägget nämner respondenterna 

sådant som redan finns men kan vidareutvecklas; interagera med prototypen genom dess 

funktioner i form av spelmomentet med att lösa uppgifterna (D1) samt belöningar och 

samlande (D5), men även sådant som är tänkt att inkluderas för eventuell vidareutveckling; 

illustrationer, mycket hade kunnat vara visuellt (D2). En av deltagarna känner att upplägget 

fortfarande är alltför teoretiskt för att kunna fundera vidare på andra funktioner (D3). D4 

rekommenderar att se på hur spel som målgruppen ägnar sig åt använder sig av liknande 

funktioner, till exempel “samla poäng och komma upp i olika nivåer”.  

6.1.3 Karaktärerna 

Den generella uppfattningen bland respondenterna av prototypens karaktärer är att 

användarens visualisering av dem skulle gynnas av illustrationer. Hetta nämns flera gånger 

som för abstrakt som tidsålder; D1 hade önskat att hon kanske varit någonting mer 

relaterbart, som en geolog eller trollkarl. D2 gör kopplingar till värme och flammor på grund 

av namnet, även om Hettangian inte innebär det. D2 kommenterar att det är roligt att 

försöka få in geologiska tidsåldrar men att det i så fall kräver en tydligare beskrivning av 

karaktären. Själv letar hen annars efter ledtrådar om just det och uppfattar sin läsning som 

dålig om ingenting hittas. Även D5, som ändå ser sig ha en fördel här i och med att hen 

sysslar mycket med geologi, känner sig “ganska bildstyrd” i detta fall, lavadrakarna däremot 

kunde hen se tydligare framför sig (“det är väl för att jag gillar drakar [...], hur han låg och 

såg ut som en mosskulle”). Hen tror att det kan hjälpa med att få en bild som kan kopplas 

ihop med tidsåldern. D3 föreslår att bilder av karaktärerna hade kunnat vara ett inslag i 

lösenordsdelen som användaren kan låsa upp för att få se. Hen tror även att nyttjandet av 

dialog hade "gjort mycket för att man skulle få en mer uppfattning om vad de är för typer, att 

höra dem prata själva". D4 säger sig ha ignorerat det faktum att Hetta var en tidsålder vilket 

“betyder väl att det är svårt att relatera till”, men tycker även att det skulle kunna utvecklas 

vidare; “lägga in en tidslinje också där man får se hur de skuttar runt” för att skapa en, 

möjligtvis interaktiv, överblick (D4). Hen menar också att de bör testas på en lärare, eller 

någon i målgruppens ålder. I övrigt påpekar D1 att hen är van vid att kombinera fakta med 

myter, vilket också känns som att just barn har lättare för att acceptera, i fiktiva och mer 

verkliga karaktärer, men att för vissa kanske det kan bli en "konstig krock". En annan 

respondent gillade kopplingen mellan (lava)drakar och vulkanism; "det känns som att det 

skulle kunna vara en bra anledning till varför folk har hittat på drakar överhuvudtaget" (D2). 

Hen uppfattade det som ett bra narrativ att lavadrakarna gärna ligger och sover som 

bergsformationer. 

På frågan om karaktärerna används på ett lämpligt sätt för att rikta fokus mot geologi 

och/eller natur svarar D1 ja, men att det är en balansgång då en sådan här berättelse måste 

kunna stå på egna ben utan att vara full av fakta samtidigt som det måste komma in 

någonstans. Hur mycket berättelsen ska ta plats är en utmaning, enligt D1. D2 känner att 

lavadrakarna används på ett lämpligt sätt men att huvudkaraktärerna Hetta och Agno 

upplevs mer som en person än två separata. Hen ser här ett utrymme för att karaktärerna 

gör sina egna, olika saker för att inte behöva agera som en enhet. Agnos interaktion med 

skalbaggen, som han är långväga släkt med, skulle till exempel kunna bli en rolig koppling i 

berättelsen. D3 har svårt att se hur karaktärerna skulle kunna användas på något annat sätt 
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för att rikta fokus och att det är en "svår fråga, men det tycker jag väl" att prototypen ändå 

gör på ett lämpligt sätt. D4 hade önskat sig en bild med en kort förklaring av bland annat 

vad en trilobit är, för att underlätta för målgruppen. Drakar, däremot, “lär de ha stött på i 

alla sina spel”, tillägger hen (D4). D5 svarar ja och tycker att till exempel drakarna med 

lavan blir “så himla klockrent”, eller att trilobiten, “ett djur för längesen [...], får vara med”. 

Den abstrakta bilden av Hetta återkommer hos samtliga respondenter vid frågan på hur 

karaktärerna skulle kunna vidareutvecklas för konceptet. Både D1 och D3 menar därför att 

det kan vara värt att fundera på om Hetta skulle kunna vara någonting mer relaterbart, 

antingen i yrkesroll eller mer av en person, t.ex. en ren fantasyfigur, för att ge användaren en 

tydligare direktanknytning. D3 påpekar dock att hen är osäker på hur 10-12-åringar hade 

uppfattat en geologisk tidsålder som karaktär, om det är för vagt eller om de faktiskt kan 

greppa det. D4 föreslår framför allt en bättre förklaring på vad både en trilobit och en 

tidsålder är, men at “draken behöver man nog inte förklara, det lär de veta”. D2 kommer in 

på hur karaktärernas egenskaper skulle kunna framhävas i själva berättelsen och tar Agno 

som exempel; hans art är mycket liten och "det är ju jätteroligt om han är en sån riktigt 

pytteliten grej som tappas bort". Agno skulle till exempel kunna hamna på efterkälken hela 

tiden och Hetta undrar varför, varpå han påminner henne om sin storlek. D2 tillägger att det 

kan vara lätt att fastna i att det blir roligt men att prototypen väger upp det med mängden 

"fakta och viktiga grejer också så det är nog ingen risk att det blir för uppblandat" (D2). D5 

tror att det kan vara bra med “en utav varje”, det vill säga pojke och flicka på 

huvudkaraktärerna, men menar samtidigt att det kan finnas en poäng med att det inte heller 

är tydligt och självklart. 

Vad gäller att presentera fakta i berättelsefragmenten med hjälp av karaktärerna så varierar 

åsikterna bland respondenterna. D1, D2 och D5 anser att ett inslag av karaktärer i 

fragmenten kan vara fördelaktigt. Karaktärerna behöver inte vara berättarrösten, men att de 

ändå finns där i tecknat format och visar informationen så att användaren känner igen sig 

även där (D1), och precis som i barntidningen Bamse där Skalman ofta berättade om 

någonting på en avslutande faktasida skulle det vara kul om karaktärerna gjorde något 

liknande i detta fall (D2). Det kan i så fall vara önskvärt att hålla "tramset därifrån", att 

informationen helt enkelt presenteras, och att på grund av karaktärernas olika egenskaper så 

känns Hetta lämpligast att använda, som den "auktoritära" (D2). D5 tror att det blir både 

roligare och mer intressant med karaktärerna, men att “när det blir berättande så kan det bli 

att man tappar bort sig lite i texten för det blir mycket lull-lull”, vilket kan avhjälpas med en 

kort faktaruta efteråt, som en påminnelse mest, om vad till exempel basalt är. D3 däremot är 

av åsikten att det bästa antagligen vore att inte använda någon av karaktärerna utan att helt 

enkelt presentera faktan som den är; "fakta är fakta och sagan är sagan [...], det blir tydligare 

då [...] att man förstår att det här är liksom, det här är fakta, det här är inte påhittat" (D3). 

Även D4 tror inte att karaktärerna nödvändigtvis behöver användas, utan det viktigaste som 

kan göra det enklare att ta till sig informationen är att presentera den visuellt, med bilder 

eller animationer.  

6.1.4 Koncept och prototyp 

På frågan om vilka delar i konceptets utformning som uppfattas fungera bra för att skapa 

engagemang i aktiviteten var det gemensamt för svaren hos fyra av respondenterna att 

spelattribut, det vill säga inslagen med lösenord och stämplar, stod ut. Användaren får lösa 

problem (D1) och förblir aktiv, det blir en skillnad mot att till exempel bara läsa en saga 

(D2) och "det finns nåt att jaga [vilket] är ett vinnande koncept" framför allt med en 



 41 

målgrupp som barn, till exempel som med "Pokemon och där är ju hela grejen att man ska 

upptäcka nya och så, samla dem på nåt sätt" (D3). Skanning och lösenord tillför sidospår till 

en annars linjär historia vilket är bra, anser D5, eftersom det händer någonting då. D2 

tillägger att även "karaktärer som är just karaktärer" är bra för att engagera, samt 

kopplingen till platsen "gör att det inte är ett koncept som sen bara 'det här kan man bara 

lägga på vad som helst'" (D2). D4 tror på konceptet med (lava)drakar, som “nog kan 

relateras till de spel som de [målgruppen] är vana vid”, och har potential att utvecklas 

vidare.  

Fyra av respondenterna noterade delar i konceptets utformning som kan fungera sämre för 

att skapa engagemang för användaren. D1 påpekar att om det tar tid att sätta sig in i 

berättelsen och karaktärerna så kan det eventuellt leda till minskat intresse. Hen vet 

samtidigt inte hur det skulle göras på annat sätt men att det kan vara bra att ha i åtanke vid 

vidareutveckling. D3, D4 och D5 nämner mängden text som presenteras i prototypen som 

möjligt problematisk, men om det utvecklas vidare till "mer dialog än en beskrivande saga så 

tror jag att det kan vara lättare för barn att ta till sig", menar D3 och ger även illustrationer 

som exempel på tillägg som kan motverka stora mängder text. Liknande slutledning når D5, 

och att det viktiga är att hålla texten kort vid eventuell vidareutveckling. 

Det förekom varierade svar på om deltagarna tyckte att prototypen skapar en förståelse för 

konceptet och hur det skulle kunna användas på plats. Tre av fyra tyckte det med vissa 

reservationer. D4 tror att om användaren förstår texten i prototypen går även konceptets 

funktionalitet att förstå. D1 och D3 hade önskat sig en bättre karta som tydligare visar var 

någonstans i Sverige området ligger, vilket hade satt berättelsen i en större geografisk 

kontext. Kartan tillförde ingenting till upplevelsen i sitt nuvarande skick med enbart skog 

och röda prickar (D1, D3). D3 hade dessutom velat veta vad för andra aktiviteter som finns 

på platsen, om det är ett besöksmål till exempel. D1 behövde tid för att förstå prototypen och 

kopplingen mellan "skanna" och att skriva in lösenordet, men när det väl klarnade så kunde 

D1 enkelt se hur prototypen skulle kunna "förädlas för hur en slutprodukt" kan ta form, ett 

spår som även D5 är inne på. Vidare säger sig D2 bli inspirerad av prototypen och framför 

allt för att göra liknande projekt även på andra platser, "illustrera och just aktivera". Hen 

tror att det tog tid att förstå prototypen på grund av sin ovana med spel, men påpekar att om 

prototypen ska presenteras för finansiärer så vore det bra med bildmaterial, speciellt av 

karaktärerna, bland annat för att visa vilken åldersgrupp som projektet riktar sig till. Själv är 

D2 väldigt visuell i sitt arbetssätt och ovan vid enbart text, varför den bifogade bilden med 

prototypens förenklade struktur uppskattades. D3 tyckte att det var svårt att förstå 

konceptet och hur det skulle användas på plats med hjälp av prototypen. Hen tror att det 

skulle avhjälpas genom en tydligare förklaring av uppgiften genom till exempel bilder samt 

"steg för steg vad som kommer att hända[...], du kommer till platsen, du får en karta" etc.  

Samtliga deltagarna säger sig kunna se hur prototypen skulle kunna appliceras på den riktiga 

platsen, samt på andra ställen med liknande koncept (D1). Den får D2 att "spåna iväg" som 

skulle vilja att det vore mer än en tipspromenad men med tipspromenadens sätt att röra och 

förflytta sig; "det behöver ju inte vara en jättegrej, det måste inte vara att man verkligen är 

på tio olika ställen [som i prototypen]" och att det kan finnas många åsikter om lösningar för 

hur aktiviteten iscensätts, till exempel med QR-koder, audioguider och tipspromenader. 

Samma respondent som efterfrågade tydligare instruktioner håller, efter att prototypen har 

förklarats mer, med övriga om prototypens applicerbarhet på platsen (D3). Hen funderar 

vidare kring praktiska frågor som "hur det ska gå till rent konkret, alltså finns det nånstans 
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där man hämtar ut den här kartan..." etc (D3) vilket blir en fråga för vidareutveckling. D4 

nämner Pokemon, att aktiviteten blir som en variant av det att upplevas med hjälp av en 

karta; “vore ju fräckt om man har lite passande animationer på olika ställen”, tillägger hen. 

Även D5 såg prototypen som applicerbar på en promenadslinga i området. 

Alla är av åsikten att formatet kan användas för att uppmärksamma särskilda landmärken 

och historiska aspekter av ett område. D1 tror framför allt på nå ut till en yngre målgrupp 

med hjälp av det. Även D2 kommenterar formatets förmåga att eventuellt få igång barns 

intresse för riktiga fakta, även om det inte nödvändigtvis är skrivet på ett roligt sätt. Hen 

beskriver ett scenario där familjen besöker en plats i närheten; föräldrarna går och läser på 

skyltar samtidigt som barnen deltar i den här aktiviteten. När det är dags för fikapaus "så vet 

ungarna andra saker än vad föräldrarna vet" och att "den där åldern på barn är så himla 

duktiga på att fatta saker och de är så himla nyfikna också [...] typ 'hallå visste du att det 

varit så här' och så blir de jätteintresserade" (D2). D3 håller med övriga och säger att "det 

finns en berättelse som är kopplad till de här olika platserna, det tror jag kan tillföra nåt". 

D4 menar att Sverige behöver bli bättre på att “digitala upplevelser av all fantastisk natur 

som vi har”, vilket generellt saknas i svenska natursammanhang, och ser det här som en 

möjlighet med potential att lyfta fram Höörs naturområden. D5 anser att formatet väldigt 

tydligt visualiserade kopplingen mellan promenadslingan och platserna med sina olika 

delar.  

Sista intervjufrågan bad om eventuella tankar och idéer hos respondenterna angående hur 

konceptet skulle kunna vidareutvecklas härnäst. Illustrationer nämns för att användaren ska 

ta till sig innehållet bättre och möjligen en slags inledande text som förklarar hur aktiviteten 

går till, att lösenorden ska skrivas in för att få ut stämplar till exempel (D1). D2 kommer in 

på spelattributen som inte behöver ha en tydlig anknytning utan till exempel att "lägga ett 

pussel med block av den här sandstenen" vilket kan ge tillräckligt med koppling "även om 

det inte är något som 'så här bildades sandstenen'" (D2), det vill säga att utföra någonting 

motsvarande i verkligheten. Stämplarna, å sin sida, skulle kunna vidareutvecklas genom att 

öppna ett sidoäventyr i form av ett spel som, när familjen sedan lämnar platsen, 

upprätthåller användarens kontakt till karaktärerna; "att då finns det kvar, 'men titta, jag har 

kastat Agno i en korg' och så är det fortfarande roligt, alltså just att hålla levande" (D2). En 

jämförelse görs med julkalendern som under uppväxten avslöjade en kod varje dag till en ny 

speldel; "så var det ganska tråkiga grejer man fick men man ville ändå alltid [spela]" (D2) för 

att se vad som hade låsts upp. Hen tror att det finns potential i att använda sig av det mer 

fysiska, men att det kan vara mycket säsongsberoende när användaren har lust att besöka en 

plats; "allt måste inte vara helt avhängigt att man typ orkar sitta under ett träd i typ en 

timme" (D2). 

D3 kommer in på de praktiska aspekterna av ett sådant här projekt för att det ska fungera 

och uppfattas korrekt, speciellt om det ska säljas in, vilket kräver "en plan för hur det ska gå 

till rent praktiskt" (D3). D4 är inne på samma spår och menar att det krävs “en mer 

visualiserad”, färdig nivå på prototypen för att en intressent ska kunna relatera till 

innehållet. Vid eventuell vidareutveckling tror D3 "på att hålla det [projektet] så enkelt som 

möjligt, speciellt om man tänker att det ska överleva över tid" och tar som exempel kostnad 

och tid som alltid tas någonstans ifrån. Någon, till exempel en organisation, behöver hålla 

igång projektet "och ju enklare det är desto större sannolikhet att det finns kvar" (D3). Hen 

är "skeptisk till appar som lever nåt år och sen är det ingen som har råd att underhålla" och 

att enklare koncept, som bland annat använder sådant som besökaren har med sig själv, eller 
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som använder sig av QR-koder, är lättare att hålla igång fortsättningsvis också. D3 är emot 

att "använda teknik bara för teknikens skull utan använda teknik där det tillför nåt" (D3), 

framför allt vid naturupplevelser där besökaren inte är på plats för att fokusera på mobilen. 

Hen menar emellertid att "det här [konceptet] är något som kan göra det lite roligare för 

barn att hänga på" (D3) eftersom barn inte tycker om att bara gå i natur utan vill att 

någonting händer. Sedan kan det vara så att "nåt litet fragment fastnar och blir till ett 

intresse senare", tillägger D3 angående den fakta som presenteras genom berättelsen. 

Liknande resonemang som D3 för D5 som tycker om att förena verkligheten med det 

digitala, “att man hela tiden har det förankrat i verkligheten” så att användaren måste ta sig 

ut för att spela; “ett jättekul komplement till exempel om man är ute som familj och att 

barnen då kan gå med detta” och att barnen “kan få chans att berätta vad de har lärt sig 

under tiden” (D5). D4 menar att många av målgruppens spel är kartorienterade, varför hen 

hade sett en mer kartbaserad version av prototypen där användaren kan följa sina figurer. 

D4 ser också gärna att den turist- och naturinformation som finns tillgänglig hos till 

exempel Länsstyrelsen uppgraderas till någonting mer än bara en webbsida, vilket det här 

skulle kunna erbjuda.  

I övrigt blev D2 inspirerad av hur geologin har hanterats i prototypen och nämner basalten, 

vars punkt ligger i Ulfsbjär, på längre avstånd från Stenskogen. Hen tror att det kan finnas 

en poäng med att sprida ut ett besök och att "man var där, det var jättekul och så bara 'nästa 

helg kan vi åka och kolla på den gamla vulkanen!' alltså att det blir så här, det dras från 

barnen". D2 har sina intressen och perspektiv som hen tycker är roligast att hålla på med 

som till exempel bildningen av sten, men att inslagen av bland annat skalbaggar och 

"georesurser" i industrin förs in på ett bra sätt i prototypen och att innehållet "beror väl ofta 

på vilka nördar som finns på platsen” och syftar på hur en eventuell utvecklingsgrupp för 

konceptet hade kunnat se ut, med inslag av geologer, biologer etc. 
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7 Analys av resultat 

Analysen av den insamlade datan utgår från resultaten, det vill säga respondenternas tankar 

kring sin upplevelse, och tar avstamp i studiens frågeställning som handlar om huruvida 

prototypen med sin kombination av linjärt huvudnarrativ samt hyperlänkar till storydelar 

och upplåsbara interaktiva berättelsefragment fungerar för att ge förståelse för det bärande 

konceptet, och vad som i annat fall behövs för att optimera prototypen som konceptbärare. 

Nedan syns uppdelningen mellan resultat och analys. 

 
 

Märkbart är att flera av respondenterna tror på den här typen av berättande kombinerat med 

fakta och interaktivitet som särskilt passande för den tänkta målgruppen (10-12-åringar), 

vilka gärna ser att det händer någonting på utflykter i naturen samt är vana vid spel som 

redan använder sig av liknande funktioner. Det skulle kunna uppmuntra barnen till att ta 

reda på fakta på ett alternativt sätt för att sedan föra informationen vidare till sina föräldrar 

till exempel. Dessa funderingar är såklart endast spekulationer från vuxna angående hur 

barn kan reagera på någonting, och för att kunna befästa eller dementera krävs ytterligare 

tester efter vidare iterationer av prototypen. I sådana fall finns naturligtvis möjligheten att 

antagandena från testgruppen visar sig felaktiga; det bedöms dock inte som ett hinder för att 

kunna använda övriga resultat, eftersom planeringen av aktiviteten baseras på kontinuerlig 

feedback med olika justeringar för en ny iteration i åtanke. Det som går att se från 

utvärderingens svar är att testgruppen med vuxna hade problem emellanåt med att förstå 

prototypen, vilket fordrar just sådana ändringar, även om de flesta även kunde se bortanför 

bristerna för en översiktlig bedömning. Valet att inte använda barn i testgruppen uppskattas 

därför som rätt i detta fall, då prototypen används som en förevisning snarare än den 

faktiska aktiviteten och bristerna i värsta fall skulle kunnat vara för distraherande för barn. 
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7.1 Det linjära huvudnarrativet 

7.1.1 Förkunskap om det geografiska läget 

Att det tar tid för användaren att förstå prototypens premisser kan i det här fallet bero på att 

platsen som berättelsen utspelas på är obekant område för vissa, men det kan också vara 

som med det mesta som en person introduceras för; nya berättelser, karaktärer och platser 

kräver läsarens tid för att etablera de omständigheter som existerar inom de narrativa 

ramarna. För en person obekant med platsen kan det dock vara fördelaktigt att besöka 

området i samband med aktiviteten, kanske även i ett tidigt stadie som här. Alternativt kan 

deltagaren presenteras med en mer detaljerad översikt av platsen för att lära känna dess 

karaktär och egenskaper, erhålla en gedigen förkunskap, utan att resa någonstans. En karta 

som tydligt visar vad som finns i landskapet, samt placerar området i ett geografiskt 

sammanhang, tillsammans med fotografier från de olika platserna för berättelsefragmenten 

kan bidra till sådan förkunskap. Den här typen av naturliga, kulturella och geologiska 

förutsättningar är viktigt att förmedla till testgruppen oavsett om det handlar om i rent 

studiesyfte eller för intressenter i ett projekt för att de inblandade ska kunna ge en 

välgrundad bedömning av sin upplevelse på distans. Speciellt för de som inte känner till 

området överhuvudtaget kan det vara svårt att utvärdera huruvida ett verktyg, som 

prototypen, används på ett lämpligt sätt för att demonstrera konceptet. 

7.1.2 Karaktärer och huvudberättelse 

Gemensamt för respondenterna var att karaktären Hetta, som personifierar den geologiska 

tidsåldern Hettangian, stod ut som abstrakt och svår att föreställa sig. Det skulle kunna bero 

på svårigheterna med att visualisera tid, vilket därmed hade kunnat avhjälpas med 

illustrationer som på så sätt hade presenterat användaren för en bild att applicera 

berättelsen på. En annan lösning vore att tilldela Hetta en annan, mer relaterbar bakgrund, 

till exempel som geolog eller trollkarl, samtidigt som det kan finnas en poäng med att 

försöka konkretisera begrepp och göra någonting svårfattligt mer begripligt. Det nämndes 

redan i bakgrunden till den här studien att kunskap om jordens historia skapar 

förutsättningar för att lättare förstå och ta beslut utifrån abstrakta fenomen som till exempel 

klimatförändringar. 

Överhuvudtaget flöt de två huvudkaraktärerna in i varandra och blev lite av en enhet som 

agerade ihop. Det är synbarligen ett resultat av prototypens tillfälligt sammanfattande 

format på texten, men på grund av detta samt att karaktärerna (framför allt Hetta) var svåra 

att visualisera, kan det vara värt att överväga ett dialogbaserat utkast av huvudberättelsen 

vid en eventuell iteration av prototypen. Även exempel på hur karaktärernas egenskaper 

skulle kunna utnyttjas mer som en del av narrativet kan inkluderas i ett sådant utkast. Det 

kunde visa på deras utvecklingsmöjligheter som individer och på ett tydligare sätt rikta fokus 

mot de geologiska och naturliga elementen som förekommer i berättelsen. Det här, precis 

som dialog, bilder, förklaringar av termer samt andra faktorer i behov av iteration som har 

tagits upp, är framför allt att betänka inför ett eventuellt nästa steg i utvecklingsprocessen. 

De varierande svaren gällande huruvida karaktärerna bör användas för att presentera fakta i 

berättelsefragmenten pekar mot att det är svårt med bedömningen av ett sådant inslag när 

det fortfarande är under utveckling. Vad som tycks vara önskvärt rent generellt är 

förekomsten av det visuella; så länge illustrerade element visar upp det som ska förklaras så 

verkar det mindre viktigt om karaktärerna deltar även om det kan finnas fördelar med att de 

fortfarande florerar på sidorna, till exempel för att upprätthålla den röda tråden mellan 
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samtliga delar. Däremot finns en gemensam fundering om att försöka skilja på fakta från 

fiktion och det mer oseriösa, vilket naturligtvis går hand i hand med konceptets syfte att 

uppmuntra kunskap och undvika felinlärning. 

Det verkar som att inslag av fantasy kan vara en lockande aspekt; konceptet med lavadrakar 

slog särskilt an hos respondenterna som ett positivt inslag vilket även upplevdes som enkelt 

att associera med dels vulkanerna i Skåne, samt det backiga landskapet i Stenskogen. 

Relationen mellan de två lavadrake-syskonen nämndes speciellt som fin; det öppnade även 

upp för hur karaktärerna kan kommunicera genom olika tider, vilket är ett av de bärande 

elementen i det narrativa konceptet för att konkretisera landskapets geologiska förändringar 

till en yngre publik. Att lavadrakarna betraktas som intressanta både för plats och narrativ 

pekar på vikten av att introducera karaktärer som känns och inte är endimensionella, att 

fokuera på att först och främst mejsla ut trovärdiga figurer som kan lyfta fram området 

snarare än tvärtom. 

7.2 Länkar med storydelar och upplåsbara berättelsefragment 

Storydelarna som binder samman huvudberättelsen med berättelsefragmenten uppfattades 

av respondenterna som användbara genom att kombinationen av fiktion och fakta vilket kan 

kasta ett spännande skimmer över fakta-delarna. Geologi-intresserade skulle kanske invända 

och säga att till exempel det faktum att Skåne hade aktiva vulkaner en gång för längesedan är 

tillräckligt fascinerande. Genom att koppla ihop geologiska, kulturella och naturliga fenomen 

med en jordnära berättelse, må så vara att den innehåller fantastiska varelser och 

övernaturligheter, kan det emellertid bli lättare för en yngre målgrupp att relatera till 

landskapets historia, tror respondenterna. 

7.2.1 Narrativ koppling till verkligheten 

Resultaten visar även att berättelsegreppet med att använda kompletterande fragment till 

huvudnarrativet upplevs som positivt då platsen och verkligheten knyts till berättelsen. Att i 

verkligheten få se vad det är sagan försöker förmedla kan alltså fungera väl, anser 

deltagarna. Bland rösterna finns även perspektivet från en som inte känner till området och 

som ser det som viktigt att kunna vara på plats, eller åtminstone vara välbekant med platsen, 

för att kunna dra dessa kopplingar mellan fiktion och fakta. Helhetsintrycket tappar då lite i 

styrka, vilket kan ses som en naturlig konsekvens av att informationen kring området var 

otillräcklig och att fokus då hamnade på att försöka göra sammanhanget mer begripligt. Att 

berättelseupplägget kan användas för att öka förståelsen för en plats natur- och 

kulturhistoria var samtliga respondenter överens om, och att ett besök i området kan leda till 

att platsen betyder mer genom relationen med berättelsen. Sättet på vilket fakta-delarna 

placerades i narrativet uppskattades eftersom fokus fortfarande låg på berättelsen samtidigt 

som små bitar av fakta vävdes in på ett naturligt sätt som inte upplevdes överväldigande eller 

tråkigt. Med det sagt var det fortfarande tre deltagarna som inte fann fragmenten förrän 

under intervjun, vilket kan ha påverkat en annars mer genomarbetad bedömning. Samtidigt 

fördes fakta in även i huvudberättelsen och gav såtillvida prov på hur fiktionen kan användas 

för att ge kontext åt faktan, även om det är en utmaning att exempelvis visualisera breda 

tidsperspektiv och komplicerade geologiska processer. En metod kan som sagt vara att inte 

använda sig av alltför stora mängder fakta utan se det mer som en bonus åt berättelsen. 
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7.2.2 Spelattribut och belöningar 

När syftet med lösenordsdelen och de påföljande stämplarna i berättelsefragmenten 

klarnade var den generella uppfattningen bland deltagarna att sådana inslag bidrar stort till 

aktivitetens nivå av underhållning. Det håller användaren aktiv, skapar en känsla av 

tillfredsställelse över att ha åstadkommit en prestation och erhållit en belöning, samt öppnar 

upp för möjligheten att förstärka huvudberättelsen med bland annat illustrationer och 

ytterligare pusselmoment. Att variera de olika sätten som användaren kan erhålla lösenord 

på är en bra metod för att undvika en slentrianliknande känsla över aktiviteten och skapa 

interaktivitet i en annars linjär läsning. Svaren visar att just interaktivitet där användaren 

löser uppgifter är en väsentlig del av upplevelsen vilket ihop med, som tidigare nämnts, 

illustrationer har utvecklingspotential. I nuläget fungerar huvudnarrativet oberoende av 

fragmenten; det ska inte upplevas som ett tvång att utföra en uppgift för att få veta slutet på 

berättelsen utan snarare ska fragmenten finnas som en bonus och belöning för de som vill ha 

någonting extra. Det är dock fullt möjligt att erbjuda ett alternativt eller utförligare slut som i 

så fall låses upp digitalt; värt att notera då är att tyngpunkten kan skifta från det fysiska 

rummet till en skärm-aktivitet. Sådan typ av vidareutveckling i form av alternativa slut men 

även för nya berättelser på andra platser, anses motiverande precis som funktionen med att 

samla till exempel stämplar som belöning. 

7.3 Förståelse för det bärande konceptet 

Svaren från utvärderingen visar hur prototypen överlag, med reservation för de 

ändringsmöjligheter som följer nedan inom olika områden, lyckades med att skapa en 

övergripande förståelse av det bärande konceptet och hur det skulle kunna appliceras på en 

plats samt uppmärksamma särskilda landmärken av ett område. Den tvetydighet som likväl 

förekom emellanåt bland svaren beror till stor del på att vissa element, oberoende 

bedömningen av prototypens struktur men som fortfarande är väsentliga bitar av helheten, 

befinner sig i ett alltför tidigt stadie för att kunna ge en helt rättvis bild av sina syften. För att 

undvika eventuell förvirring kring applicering av prototypen på konceptet skulle kopplingen 

mellan dem kunna förtydligas. Berättelsens grova drag, fragmentens ofullständiga fakta-

rutor och karaktärernas övervägande opersonliga framträdanden är till exempel föremål för 

vidareutveckling oavsett om prototypen hade fungerat felfritt med att demonstrera 

konceptet. De behövdes för att ge en sammanhängande översikt av de olika komponenter 

som konceptet ska innehålla, men distraherade även respondenterna på olika sätt. Samtliga 

delar hör dock till upplevelsen och därför blir det mer komplicerat att bedöma prototypen 

enbart utifrån dess funktion som verktyg för konceptframställan. Samtidigt kan det vara en 

svår uppgift att utforma ett berättande genom det här tillvägagångssättet från grunden, 

varför iterationsprocessen är så pass viktig för att hitta vad som fungerar. 

Precis som pilottestet (se rubrik 5.5) visade på en generell uppfattning att upplägget kan 

byggas vidare på gick det även att se på svaren från den riktiga utvärderingen att prototypen 

startade kreativa funderingar hos respondenterna kring alternativa möjligheter för 

konceptet, till exempel hur det skulle kunna förstärkas på olika sätt eller utökas både med 

och utan alltför mycket teknisk inblandning. Det kan tyda på att prototypen fyllde sin 

funktion i det här tidiga stadiet med att demonstrera den huvudsakliga strukturen av 

konceptet, samtidigt som det gav prov på narrativa (fiktiva och faktiska) exempel att fylla 

innehållet med. Om konceptet ska kunna presenteras genom prototypen för till exempel en 

utvecklingsgrupp är det värt att betänka en version som även demonstrerar de olika 

komponenterna på ett rättvist sätt. 
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7.4 Optimera prototypen för konceptframställan 

För att optimera prototypen för konceptframställan krävs det bland annat att prototypen kan 

erbjuda användaren en tydligare visualisering av inte bara strukturen på konceptet utan 

även innehållet. Illustrationer hade bidragit till att karaktärerna kunde framträda mer och 

användaren hade själv inte behövt lägga tid och energi på att försöka föreställa sig dem. 

Det har redan beskrivits hur förutsättningarna i området där aktiviteten som prototypen 

demonstrerar kunde ha beskrivits tydligare; liknande kunde även instruktionerna för 

uppgiften med lösenorden ha förklarats mer utförligt för att undvika den förvirring som 

deltagarna upplevde inför momentet. En inledande text, eller ett tillägg i introduktionen av 

Hetta, hade sannolikt fungerat för detta. Viktigt är att komma ihåg att aktiviteten är tänkt att 

kunna stå på egna ben utan förklaring från en extern part; all nödvändig information bör 

därför finnas i dess innehåll. Det poängteras även att eftersom barn (men även vuxna) kan 

ha ett kortare uppmärksamhetsspann är det väsentligt att textmängden minimeras, gärna 

dialogbaserat, och kombineras med illustrationer eller liknande visuella hjälpmedel för att 

hålla intresse och engagemang från användaren. Vidare förekommer det i den 

sammanfattande texten en del termer utöver det som presenteras i berättelsefragmenten; 

oavsett hur huvudnarrativet ser ut i en slutversion är det viktigt att se till att sådana 

eventuella termer förklaras, om så endast kortfattat, för att göra berättelsen lättare att följa 

med i. 
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8 Slutsatser 

8.1 Resultatsammanfattning 

Forskning visar att en narrativ inramning kan bidra till att ren fakta blir lättare för icke-

experter att ta till sig. I kombination med mobil teknik öppnas möjligheterna för alternativa 

sätt att berätta en historia på, något som kulturella institutioner och världsarvsplatser har 

anammat i allt högre grad. Den här studiens syfte var att undersöka hur närmiljön i ett 

område med höga geokulturella värden kan synliggöras och utforskas vidare med hjälp av ett 

narrativ, samt hur fiktionen kan fungera som kontext åt fakta. 

De frågeställningar som ställdes i problemformuleringen (se rubrik 4) handlade om 

huruvida den för studien utvecklade prototypen med sin kombination av linjärt 

huvudnarrativ samt hyperlänkar till storydelar och upplåsbara interaktiva 

berättelsefragment fungerar för att ge förståelse för det bärande konceptet, och om inte, vad 

som i så fall behövs för att optimera prototypen som konceptbärare. Analysen av datan från 

intervjuerna resulterade i reflektioner angående funktionaliteten av prototypen vars syfte är 

att användas som konceptuellt verktyg för att strukturera platsbaserat berättande i 

kombination med mobil teknik. Nedan sammanfattas dessa reflektioner. 

Utvärderingen av prototypen visar att kännedom om platsens geologiska, kulturella och 

naturliga egenskaper visar sig vara en önskad förutsättning för en fullvärdig bedömning av 

prototypen och dess funktion som verktyg för att framställa ett koncept. Vad gäller det 

narrativa innehållet spelar karaktärerna en viktig roll för att skapa narrativ kontext och bör 

därmed, även i ett tidigt stadie, övervägas att presenteras både textmässigt och visuellt för 

att främja läsarens upplevelse av dem och deras egenskaper. Berättelsen i sin tur fungerar 

väl tillsammans med inslag av fakta som blir mer underhållande, men faktadelarna ska vara 

korrekta och tydligt separeras från det fiktiva. I övrigt passar fantasy in i narrativet, med 

användningen av (lava)drakar som på olika sätt kan införlivas i landskapets formationer, och 

skulle kunna utnyttjas ytterligare för att fånga barns engagemang. Fortsättningsvis används 

funktioner i form av lösenord och stämplar som interaktiva element, av bland annat 

belöning, för att aktivera användaren vilket prototypen lyckas med överlag; det skulle dock 

behövas tydligare instruktioner för hur de delarna fungerar. Sammanfattningsvis redogör 

resultaten för att prototypen i stort lyckas med att skapa förståelse hos användarna för det 

bärande konceptet, genom sin kombination av linjärt huvudnarrativ samt hyperlänkar till 

storydelar och upplåsbara interaktiva berättelsefragment. För att optimera verktyget, se 

ovan noteringar kring de olika segmenten av upplevelsen; förbättringsförslag utöver det 

betraktas som exempel på hur prototypen kan anpassas utifrån de förutsättningar som finns 

hos en utvecklingsgrupp för platsbaserat berättande. 

8.2 Diskussion 

Följande kapitel placerar studien med problem och påföljande resultat samt analys i ett 

större sammanhang för att diskuteras i kontext av den bakgrund som presenterades tidigare 

(se rubrik 2). Därefter följer förslag på framtida utvecklingsmöjligheter för projektet. 
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8.2.1 Kontext och problem 

Bakgrunden inledde med att beskriva hur bevarandet av världsarv är en ständigt aktuell 

angelägenhet, framför allt med tanke på hur tilltagande klimatförändringar och dess 

oförutsägbara konsekvenser är en ökande hotbild mot både kultur-, natur- och geokulturarv. 

Som fenomen är förändringarna av klimatet en komplex fråga av åtskilliga lager vilket 

omfattar flera ämnesområden, däribland hur jordens geologiska och naturliga, såväl som 

geokulturella, historia har sett och ser ut. Kunskap om de förändringar som jorden har 

genomgått, både med och utan människans ingripande, är ett steg på vägen mot förståelse 

för hur jordens klimat beter sig i dag. Det kan ge en bredare uppfattning av jordens resurser, 

vilken roll de har i vår industriella historia och hur de bör tas omhand för framtida 

generationer, samt skapar förutsättningar för mer välgrundade, framtida beslut kring 

klimatfrågor. 

För att allmänheten, inte bara experter, ska kunna ta till sig fakta kring komplexa frågor 

behöver informationen i många fall presenteras på ett hanterbart sätt (Lam & Tegelberg 

2019; Moser 2016). En metod för att göra fakta mer begripligt är att använda sig av fiktiva 

narrativ (Dahlstrom 2014); med hänsyn till vad forskningen säger om att med hjälp av 

fiktion förmedla fakta och överbrygga eventuella kunskapsglapp till allmänheten, i det här 

fallet barn, har studien därför strävat efter att utveckla ett alternativt sätt att berätta 

platsbaserade interaktiva historier på med hjälp av mobil teknik och spelattribut (Ouariachi 

et al. 2019; Meya & Eisenack 2018; Abraham & Jayemanne 2017). Fokus låg till en början på 

huruvida karaktärsframställning och fiktion i det textmässiga linjära narrativet fungerar som 

kontext till ett icke-linjärt, mer fragmenterat faktabaserat och platsbundet berättande; 

konceptet som togs fram syftade därför inledningsvis endast på den narrativa delen av en 

platsbaserad aktivitet. Allt eftersom progressionen fortgick utvecklades emellertid en digital 

prototyp till ett verktyg för konceptframställan vid platsbaserat berättande vilket även 

inkluderade aktivitetens struktur och innebar ett arbete utformat från grunden; flertalet 

komponenter studerades för att fogas samman till den övergripande helhet som ett 

fungerande berättande på det här sättet kan innebära, bland annat fysisk miljö, narrativ 

inramning och lämplig teknik att använda (Farman 2015; Katifori et al. 2018; Vrettakis et al. 

2019; Neustaedter, Tang & Judge 2013; Hansen, Kortbek & Grønbæk 2012; Dionisio et al. 

2016). Poängen var att hypotetiskt sett synliggöra Stenskogen, ett område med höga 

geokulturella värden i närheten av Höör, och undersöka hur fiktion kan fungera som kontext 

åt fakta. Det blev alltmer tydligt att studiens undersökning framför allt behövde se närmare 

på den utvecklade prototypens användbarhet som verktyg, det vill säga dess förmåga att 

förmedla förståelse för det uttalade konceptet. Men hur väl fungerade prototypen med sin 

kombination av linjärt huvudnarrativ samt hyperlänkar till storydelar och upplåsbara 

interaktiva berättelsefragment till att ge förståelse för det bärande konceptet? Vad behövdes 

för att optimera prototypen som verktyg för konceptframställan? 

8.2.2 Reflektioner kring resultatet 

Studiens i viss mån låga deltagarantal av fem personer kan ses som ett svagt dataunderlag 

för vidareutveckling, men låt oss komma ihåg att det här är ett så pass tidigt stadie att det 

bör betraktas som ett första steg mot fortsatta iterationer. Ju mer som hinner utvecklas 

innan riktiga beslut har tagits, desto mer kan behöva göras om vid eventuella fel som uppstår 

längs vägen. Intervjuerna genererade omfattande svar från majoriteten av de svarande, och 

med tanke på att samtliga på något sätt var inblandade i besöksnäring kan det argumenteras 
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för att de var mer medvetna om utvecklingsmöjligheterna kring prototypen än vad ”lekmän” 

hade varit. 

En faktor som däremot kan ha påverkat resultatet är det faktum att tre av respondenterna 

inte lyckades lösa delen med lösenord och hitta berättelsefragmenten, vilket betyder att de 

inte heller förstod innebörden av funktionerna och fragmenten förrän under sin intervju.  

Oavsett hur respondenterna därefter reagerade på dessa element fick de aldrig tillräckligt 

med tid att reflektera över dem, och det kan därför göra deras svar på just de frågorna något 

osäkra som underlag. Det hade därför behövts tydligare instruktioner för prototypen och så 

här i efterhand kan jag tycka att en ”steg-för-steg”-text (se rubrik 5.3.2) skulle varit lämplig 

för att undvika den här typen av missförstånd. I och med att det här var en första inblick i 

vad som skulle kunna vidareutvecklas blir emellertid eventuella konsekvenser på grund av 

detta inte allvarliga för studien, utan det används istället som grund för framtida 

förbättringar. 

Platsens förutsättningar 

Jag menade i metoddelen (se rubrik 4.1.1) att det inte var nödvändigt för respondenterna att 

besitta någon särskild förkunskap om Stenskogen och dess omgivningar för att kunna testa 

prototypen; berättelsen tillsammans med fragmenten presenterade redan, vad jag då ansåg 

som, ”tillräcklig platsinformation”. Detta visade sig vara en felbedömning och någonting som 

i efterhand kan tyckas självklart; förkunskap om de geografiska förutsättningarna kring 

konceptet för ett platsbaserat berättande är en många gånger väsentlig del av bedömningen 

för om upplevelsen kan fungera. Avsaknaden av information om platsens geologiska, 

naturliga och kulturella egenskaper kan annars bidra till svårigheter med att utvärdera 

huruvida verktyget används på ett lämpligt sätt för att demonstrera konceptet. Av de som 

svarade att platsens förutsättningar behövde förtydligas var samtliga obekanta med området, 

så resultatet var att vänta sig eftersom prototypen inte kom med en tillräckligt utförlig 

beskrivning av just det. Men oavsett om de svaren hade varit annorlunda hade det funnits 

flera poänger med att utföra testet på plats vid utvärdering av konceptet; berättelsens 

handling gynnas av det för att “be more effective in relation to the [---] site’s spatial 

arrangement” (Katifori et al. 2018, s. 608), vilket teoretisk förkunskap som i det här fallet 

har svårt att lyckas med. För en första inblick av prototypens struktur och syfte, framför allt 

när testgruppen känner till området, verkar det ändå fungera med de verkliga “hotspots” 

som nämns i berättelsen, vilket styrker teorin om att tester på plats är överlägset för när 

konceptet har etablerats mer hos användaren. 

Narrativ, spelattribut och interaktivitet 

Karaktärerna i berättelsen skapades för att återknyta till Skånes geologiska historia i form av 

en tidsålder och en trilobit, båda vilka går att finna spår efter i landskapet. De spelade en 

viktig roll för att skapa ett sammanhang i narrativet; en del av detta innebär att presentera 

karaktärerna på ett relaterbart och visuellt sätt för att undvika förvirring eller likgiltighet 

från läsaren. Även ett tidigt koncept kan gynnas av bildmaterial eftersom det hjälper till att 

etablera den narrativa inramningen och bristen på sådant innehåll riskerar att distrahera 

läsaren som istället måste föreställa sig detta själv. Visualisering kan även konkretisera 

abstrakta fenomen och gör dem lättare att förstå och hantera. Trots att karaktärerna i det här 

fallet formades utifrån det geografiska läget för Stenskogen i syfte att stärka kopplingen 

mellan verkligheten och narrativet, var det viktigt för mig att låta dem stå på egna ben som 

personligheter. Enbart platsen kan inte bidra med den typen av engagemang hos användaren 
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(Katifori 2018, s. 608), utan en del av styrkan i att använda sig av karaktärer är nyttjandet av 

deras respektive egenskaper för att föra handlingen framåt. Sådant var dock svårt att få fram 

i prototypens synopsis av berättelsen, varmed jag anser att åtminstone ett exempel på 

dialogutbyte bör uppmuntras i konceptstadiet för att precis som med bildmaterial, 

understryka dess användningsområde och visa på hur karaktärerna skulle kunna interagera 

med varandra och platsen. 

Fakta kan mycket väl vara en del av sagan; genom att använda hyperlänkar med storydelar 

som kopplar samman narrativet med fakta i berättelsefragment, kombineras just saga med 

verklighet vilket introducerar spännande aspekter med den faktabaserade informationen. 

Däremot är det viktigt att sagan separeras från fakta för att undvika felinlärning, vilket även 

kan vara en fin balansgång. När tyngdpunkten ligger på att endast förstärka den fiktiva 

historien med hjälp av fakta till skillnad från tvärtom, upplevs faktadelarna som mer 

underhållande och lättare att hantera. Det kan jämföras med hur Lam och Tegelberg (2019) 

använde fotografier för att kommunicera klimatvetenskap till allmänheten för att göra 

informationen lättare att ta till sig. Bruket av fantasy i narrativet fungerar till synes bra för 

att införlivas i landskapet; genren innehåller många sällsamma element som kan anpassas 

efter verklighetens geologiska, kulturella samt naturliga formationer och fenomen för att 

konkretisera dem utan att kännas ologiska; “narratives, in essence, may represent a method 

of packaging phenomena into human scale: providing a possible remedy for the problems of 

communicating a meaningful sense of distant science topics” (Dahlstrom 2014). Förståelse 

för ett områdes natur- och kulturhistoria kan gynnas av att användaren i konceptet tillåts se 

sambandet mellan berättelse och plats, det vill säga verklighetens representation av vad 

sagan förmedlar, utan att det forceras in i narrativet (Abraham & Jayemanne 2017). 

Spelattribut och belöningar (lösenord och stämplar) i form av extra funktioner bidrog med 

ytterligare en dimension som aktiverade användaren genom prestation och tillfredsställelse 

över sin insats. Att variera sätten som lösenorden erhålls är ett exempel på hur prototypen 

kan användas för att anpassa aktiviteten utifrån de förutsättningar och önskemål som finns, 

där syftet är att skapa interaktivitet för användaren. Det var en väsentlig del av den icke-

linjära upplevelsen (Nisi, Costanza & Dionisio 2017; Ouariachi et al. 2019) hos 

respondenterna, och med det sagt bör tydliga instruktioner för hur verktyget (prototypen) 

tillämpas erbjudas; eventuell förvirring kring exempelvis en funktion som lösenord riskerar 

annars att distrahera användaren från dess syfte i verktyget. 

Prototypens funktionalitet 

Resultaten visar att överlag fungerar prototypen med sin kombination av linjärt 

huvudnarrativ samt hyperlänkar till storydelar och upplåsbara interaktiva 

berättelsefragment att ge förståelse för det bärande konceptet. Inslagen av storydelar och 

berättelsefragment som komplement till ett huvudnarrativ visade sig användbart och bidrog 

med underhållande element åt en annars linjär läsupplevelse. För att ett verktyg likt detta 

ska leverera tillräcklig information till användaren för konceptframställan behöver det 

emellertid optimeras för att ge användaren de förutsättningar som krävs i bedömningen av 

koncepet och dess potential. Vad som sedermera framför allt behövs är en tydligare 

visualisering av inte bara strukturen på konceptet utan även det narrativa (dialogexempel) 

och bildliga (karaktärer) innehållet samt instruktioner för prototypens olika moment. De 

övriga förbättringsförslag som resultatet kom fram till utöver dessa betraktas som exempel 

på hur prototypen kan anpassas utifrån en eventuell utvecklingsgrupps omständigheter. Det 
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skulle kunna påstås att det finns lika många metoder för platsbaserat berättande som det 

finns studier om de olika projekt som har organiserats. I det här fallet behöver projektet 

ifråga inte nödvändigtvis använda omfattande teknik för att skapa en engagerande 

upplevelse, men utvecklingsmöjligheterna för sådana insatser finns och kan utforskas med 

hjälp av prototypen. 

8.2.3 Avrundning 

Det är naturligtvis stor skillnad mellan att testa en digital prototyp och att utföra den 

faktiska aktiviteten i verkligheten, då deltagaren hade fått huvudnarrativet genom tryckt 

form, till exempel i en bok, för att sedan vandra omkring och hitta QR-koderna med 

storydelar och berättelsefragment. Endast den delen är såpass annorlunda från prototypen 

att det är svårt att se hur lika eller olika resultaten hade varit vid en utvärdering av ett mer 

praktiskt test på plats. Jag, med resultaten i hand, ser det dock som att den här studiens 

prototyp ger en första fingervisning om hur det skulle kunna gå att tänka kring planeringen 

av strukturen för en platsbaserad, interaktiv upplevelse. Den introducerar konceptet med 

flödesscheman och förenklar bilden så att det inte nödvändigtvis blir överväldigande; ett sätt 

att få överblick av hur de olika delarna relaterar till varandra och kan kopplas ihop, vilket 

kanske kan upplevas som svårt att inledningsvis planera på marken. Därför vore ett nästa 

steg att försöka applicera prototypens element på plats och lokalisera punkterna som nämns 

i berättelsen; hur långt är det att gå?, var kan QR-koderna placeras?, känns informationen i 

fragmenten relevant just där?, etc. 

Vad som har slagit mig i efterhand är hur respondenterna inte fick möjlighet att studera 

prototypen bakom kulisserna, det vill säga i Twine, för att få en komplett förståelse för hur 

den fungerade och hade strukturerats. De fick visserligen en förenklad bild av dess 

uppbyggnad, men jag tror att det hade varit fördelaktigt om respondenterna hade haft 

tillgång till själva stommen av prototypen i och med att studiens syfte var att utvärdera 

prototypens funktionalitet, och därmed borde samtliga delar ha presenterats fullständigt. 

Med det sagt fick respondenterna till synes ändå en sammanfattad bild genom den 

förenklade illustrationen och verkar ha fått en generell förståelse av konceptet, vilket kan ses 

som positivt. En annan notering som följde på användningen av Twine är att det trots sina 

många fördelar (”berättelser i Twine kräver ingen applikation eller speciell programvara för 

att öppnas, vilket gör dem långsiktigt hållbara, både tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt”, 

se rubrik 5.4, s. 32) kan det vara värt att poängtera att hypertextverktyget kanske inte är det 

mest flexibla att använda sig av till större eventuell vidareutveckling, eftersom förflyttningen 

av passager och text kan upplevas som onödigt krånglig och långsam. I det här fallet 

bedömdes det som lämpligt med tanke på studiens omfattning, och verktygets lättförståeliga 

utformning av länkar, kopplingar mellan passager samt användning av webbsidor, vilket 

passade till prototypens enklare presentation. 

Prototypens syfte var att användas för att demonstrera samt planera ett koncepts struktur 

för eventuell vidareutveckling. Att använda sig av platsbaserat och interaktivt berättande  till 

allmänheten om särskilda områden kändes som en naturlig väg att gå eftersom det ligger i 

samhällets intresse att utforska alternativa sätt att förmedla faktabaserad information på till 

icke-experter. Moser (2016, s. 361) reflekterar över hur kommunikationen av 

klimatinformation ska gå till i en alltmer fragmenterad och varierad mediavärld, och ett 

mindre steg kan vara just att hitta alternativa sätt för att fortbilda samhällets olika 

demografigrupper inom ämnen vilket är av vikt för att bygga upp en medvetenhet kring 

avgörande frågor. Ett led i den processen är också att utforska olika sätt för 
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planeringsprocessen av platsbaserat berättande, där särskilt enkla tillvägagångssätt med 

möjlighet till anpassningar utifrån de resurser som finns att tillgå kan vara särskilt 

eftersträvansvärt. Den här studien har följt utvecklingsprocessen av ett möjligt verktyg, som 

med hjälp av sina generella benämningar i form av huvudnarrativ, storydelar och 

berättelsefragment kan fungera flexibelt oberoende vilken plats det gäller. På det här sättet 

går det att anpassa och utveckla platsbaserat berättande, vilket kan främja allmänhetens, i 

det här fallet barns, kunskapsintag vad gäller ämnen inom till exempel geologi, kultur och 

natur, baserat på de ekonomiska, tids- och kunskapsmässiga faktorer som ett projekt kan 

anpassas utifrån. 

En naturlig konsekvens blir även den kulturella nytta som kan följa när tidigare svårintaglig 

information och/eller tidigare outforskade geokulturellt intressanta platser synliggörs. Som 

ett första steg att konceptuellt strukturera och få en överblick av platsbaserat berättande för 

ett område, sällar sig den här studien till en grupp som inte bara försöker uppmärksamma 

kultur- och naturhistoriskt värdefulla och/eller intressanta platser (Alvarez Díaz, Toftedahl 

& Svensson 2014; Storyspot 2020; Dionisio et al. 2016), utan även hitta metoder för att 

engagera en yngre målgrupp i olika ämnen eller områden (Macfie 2010-; Solutions Skövde 

2016-; Vipsjö u.å.). Det kan vara relevant att fråga sig “what function climate communication 

could or should serve in a world that will rapidly [---] change in the years and decades 

ahead” (Moser 2016, s. 361); genom platsbaserat berättande får områden utrymme och 

möjlighet att existera i allmänhetens medvetande, vilket förhoppningsvis gör att platsens 

natur- och kulturvärde uppmärksammas och ökar dess indirekta skyddsvärde. Det kan även 

stärka lokalinvånarnas identitet med området som de bor i, och är bland annat ett av målen 

för geoparker.  

8.3 Framtida arbete 

Eftersom det här examensarbetet har baserats på samarbetet med en klient finns det både 

ett kort- och långsiktigt perspektiv för framtida vidareutveckling av studiens resultat. 

Förutsatt att de ändringar som föreslås i analys- och diskussionsdelen genomförs kan ett 

nästa steg inom den närmaste tiden vara att testa konceptet på plats med hjälp av prototypen 

för att se vad som fungerar rent praktiskt. Till hjälp skulle Millard och Hargoods (2016) tre 

aspekter kunna användas som inspiration och utvecklas på ett sätt som prototypen inte har 

haft möjlighet att göra för konceptet; ligger punkten i närheten av en vandringsslinga 

(praktiskt)?, går det att se föremål som refereras eller andra kopplingar till berättelsen vid 

punkten (logiskt)? och frammanar platsen en känsla för vad som beskrivs i berättelsen 

(estetiskt)? Därefter, hur fungerar berättelse, karaktärer och funktioner på barn? Det kan bli 

en intern fråga för klienten att avgöra när i processen det är dags att ta in målgruppen i 

utvecklingen och om det ska ske innan eller efter koncept respektive prototyp har 

optimerats. Då är det naturligtvis aktuellt att utföra utvärderingar av den nya iterationen. 

Så hur ser vidareutvecklingen ut i relation till den här prototypen? Koncept skulle kunna 

presenteras för intressenter med hjälp av prototypen, i syfte att rama in de möjligheter och 

begränsningar som kan finnas inom ett projekt. Prototypens flödesschema ger en 

översiktsbild av kopplingarna mellan de olika punkterna som relaterar till varandra, och 

eftersom samtliga delar har icke-platsspecifika namn kan modellen appliceras på andra 

platser och verktyg. På lång sikt finns möjligheter att hitta kreativa alternativ till 

funktionernas nuvarande innebörd som kan inkludera samarbete för att lösa uppgifter 

tillsammans, lösa uppgifter på plats för att hitta lösenorden, låsa upp nya berättelser som 
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motsvarar andra natur- och/eller geokulturella områden och inkludera AR, ljud och/eller 

kartor som visar före och efter bilder samt låter deltagaren följa samtliga karaktärer 

(inklusive sig själv). Det finns potential för att lyfta samarbetet mellan till exempel lokala 

turistbyråer, naturskyddsorganisationer och liknande som kan sponsra olika belöningar åt 

deltagarna i upplevelsen vid uppvisande av ett visst antal samlade stämplar. Belöningarna 

skulle med fördel kunna vara aktiviteter i närområdet, minispel som kopplas till 

huvudkaraktärerna eller äventyret som precis utspelats eller diplom som stärker känslan av 

prestation över sin insats. 

Som projekt skulle utvecklingsarbetet med prototypen kunna betraktas som en inspirerad 

förgrening av metodhandboken från Karlstads Universitet för platsbaserade digitala 

upplevelser (2018), vars två av tre steg nämndes tidigare i rapporten, i det att den här 

studien presenterar ytterligare ett led i framtagningen av innovationer inom besöksnäring. 
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Appendix A -  Intervjufrågor 

 

Ditt deltagande i undersökningen är anonymt och du kan välja att avbryta 

intervjun när du vill. Dina svar kommer i så fall inte att användas i studien, om 

det sker innan avslut. Intervjun spelas in och transkriberas för att lättare 

kunna användas efteråt, och raderas efter att projektet avslutats. 

 

Bakgrund 

1. Yrke/sysselsättning? 

 

2. Vad har du för relation till natur (rent intresse eller specifikt som fältbiolog, geolog, 

pedagog, student inom naturvetenskapliga ämnen etc)? 

 

3. Har du någon relation till Stenskogen/Höörs naturområden? 

 

4. Har du någon koppling till nätverk eller projekt i stil med Geoparker eller 

besöksnäring för geologiskt intressanta områden? 

Berättelsen 

5. Har du några tankar kring de olika delarna i berättelseupplägget? (Hetta och Agno 

som reser i tiden: main story/huvudberättelse, Hetta och Agnos uppdrag att hitta 

lavadraken i området - knutet till platsen: huvudkaraktärernas quest/uppdrag, 

storydelarna som återkopplar huvudberättelsen med berättelsefragmenten, 

berättelsefragmenten med platsbunden informationen som ska låsas upp) 

 

6. Hur fungerar berättelsen tillsammans med de kompletterande berättelsefragmenten? 

(Känns de t.ex. som en del av varandra?) 

 

7. a) Känner du att berättelseupplägget gav en kontext för den fakta som är tänkt att 

presenteras i berättelsefragmenten? 

b) Fungerar berättelseupplägget för att ge ny kunskap och utveckla större förståelse 

kring platsens (kultur- och natur)historia? 

 

8. Har du något särskilt positivt minne kring berättelsen och/eller dess upplägg som du 

tyckte fungerade särskilt bra? 

 

Funktioner 

9. a) Hur uppfattade du delen med lösenord? 

b) Tror du att det kan ha betydelse för användaren om sättet att få tag på lösenorden 

varierar? 

 



 II 

10. Hur tänker du att delen med lösenord kan tas vidare, antingen analogt och/eller 

digitalt? (T.ex. låsa upp ny huvudberättelse/fortsättning i berättelsens universum 

(d.v.s. inte bara fragment), analogt skulle det kanske kunna lösas med ett “pass”, ett 

stämpelhäfte som, när det blir komplett ifyllt, kan visas upp t.ex. på turistbyrå och 

generera ett diplom eller liknande belöning) 

 

11. Har du andra tankar kring liknande (eller olika) funktioner för upplägget? 

 

Karaktärerna (tidigt koncept) 

12. Hur uppfattar du den tillfälliga skissen för karaktärer i berättelsen? 

 

13. a) Tycker du att karaktärerna används på ett lämpligt sätt för att rikta fokus mot 

geologi och/eller natur? Om nej, vad saknas? 

b) Har du något förslag på hur karaktärerna skulle kunna vidareutvecklas? 

(Exempelvis om huvudkaraktären var geolog?) 

 

14. Om karaktärerna hade använts för att presentera faktan i fragmenten, hur tror du att 

det skulle kunna se ut? 

 

Allmänt om koncept och prototyp 

15. a) Vilka delar i konceptets utformning tror du fungerar bra för att skapa engagemang 

i den här aktiviteten? 

b) Vilka delar i konceptets utformning tror du fungerar sämre för att skapa 

engagemang? 

 

16. Tycker du att prototypen skapar en förståelse av konceptet och hur det skulle kunna 

användas på plats? Om ja/nej, kan du förklara? 

 

17. Kan du se hur den här prototypen skulle kunna appliceras på den riktiga platsen 

(med reservation för nödvändiga ändringar)? Om nej, varför inte? 

 

18. Kan du se hur det här formatet kan användas för att uppmärksamma särskilda 

landmärken och historiska aspekter av ett område, t.ex. Stenskogen? Om nej, varför 

inte? 

 

19. Har du någon idé för att vidareutveckla konceptet härnäst? (Ljud, musik, 

animationer, röstskådespeleri, praktiska moment för att t.ex. lösa gåtor eller pussel) 

 

20. Övriga kommentarer? 

 


