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Abstrakt 

VR-mediet har med ny teknologi ändrat hur vi kan designa ett spel. Detta gör även så mycket 

av tidigare designmetoder inte kan användas på samma sätt när man tillverkar spel till VR.  

   Detta arbete handlar om att hitta en ny metod för att designa spel med grund i det 

konstnärliga begreppet mimesis. Detta begrepp blandat med medieteknik gör att vi kan skapa 

nya designmetoder för VR medans vi fortfarande använder oss av speldesign metoder. 

   I arbetet tar vi även upp vad mimesis innebär och hur det använts tidigare inom 

spelindustrin. och även hur begreppet mimesis hör ihop med medieteknik och 

teknovetenskapliga begrepp som situerad kunskap och hur mimesis kan användas inom 

medieteknik.  

    Med ett VR spel som gestaltning har vi kommit fram till hur man kan använda metoderna 

“Zen Game Design” och “Mimesis as Make believe” till att på nya sätt utveckla spel till VR 

och även andra nya medium.  

   Till sist har vi kommit fram till en ny definition av Mimesis, “Mimesis as Relatability” och 

diskuterar hur det är en del av ens egen syn av världen, samt hur det går att använda inom 

speldesign.  

    Nyckelord: Mimesis, Relaterbarhet, Medieteknik, Speldesign, VR. 
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Abstract 

The VR media has changed how we can design a game with new technology. This also 

allows so much of previous design methods can not be used in the same way when creating 

games for VR. 

   This work is about finding a new method for designing games based on the artistic concept 

of mimesis. This concept mixed with media technology enables us to create new design 

methods for VR while still using spell design methods. 

   In the work we also take into account what mimesis means and how it has been used in the 

gaming industry. And also how the concept of mimesis is associated with media technology 

and technology-scientific concepts such as situational knowledge and how mimesis can be 

used in media technology. 

    With a VR game as a model we have come up with how to use the methods "Zen Game 

Design" and "Mimesis as Make believe" to develop new games to VR and other new media 

in new ways. 

   Finally we have arrived at a new definition of Mimesis, “Mimesis as Relatability” and 

discuss how that is a part of one's worldview, as well as how to use that in game design. 

    Keywords: Mimesis, Relatability, Media Technology, Game Design, VR 
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1.1 Bakgrund 
I detta kapitlet kommer vi ta upp varför ämnet är intressant, vår frågeställning och vad vår 

undersökning nödvändig samt vad den kan leda till. Efter det kommer vi även ta upp 

begreppet Mimesis och vad det är för något, hur Mimesis as Make-Believe har utvecklat 

Mimesis vidare och hur Mimesis har använts inom digitala spel. Till sist tar vi upp de 

Teknovetenskapliga begreppen Situerad Kunskap och Located Accountabilities samt varför 

de kan vara bra att kombinera med Mimesis. 

 

Med VR-mediets framfart så har vissa standarder och designrestriktioner tagits fram och 

upptäckts för mediet. Även om mycket redan har sagts, och vissa standarder har inspirerats av 

tidigare medier (som till exempel spel) så finns det mycket som inte sagts ännu, och väldigt 

mycket experimenteras fram. Med VR-mediets framfart och utveckling så har standarder och 

designrestriktioner upptäckt som tidigare inte utvecklare behövde tänka på när man skapar 

spel. Men där VR inte kan använda sig av gamla speldesignsmetorder gör den plats för nya 

lösningar och nya innovationer och sätt att designa.  

   Så när vi började jobba med det själva, kände vi genast att vi behövde någon sorts metod 

till detta kaos, och kommer ha skissat upp en designmetod för just detta. Den är till för att ge 

en vägledning för att skapa inom VR och har sin grund i Mimesis, och kommer ha också 

tillämpningsområden för andra medier. Vi har använt metoden själva inom ett eget 

VR-projekt, där slutprodukten blir ett spel för VR, men för att klargöra så är inte metoden låst 

till spel, eller tvunget till VR. Vi fastnade för mimesis då det passade väldigt bra under ett 

annat projekt (Kodnamn Pompeii) även om vi inte visste att det var just mimesis vi använde. 

Mimesis ger ett inlopp för nya tankesätt då man tvingas till att se världen ur andra perspektiv, 

mer subjektiv-objektivt i brist på bättre ord, alltså att se saker ur det synsätt som är objektivt 

för dig. På detta sätt hör mimesis ihop med teknovetenskap då flera teknovetenskapliga 

begrepp har att göra med tankesätt om att det inte finns något objektivt och att det alltid finns 

något personligt i uttryck man gör, som någon måste ansvara för. Dessa begrepp, situerad 

kunskap och accountability, är det väldigt svårt att inte ta hänsyn till om man använder vår 

metod på samma sätt som vi har använt den. Mimesis är även intressant för oss eftersom det 

är ett begrepp som ofta används inom olika konstformer men sällan spel. Sedan så om man 
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ska arbeta med VR så är det viktigt att se vad man kan använda från gammal speldesign och 

därför är mimesis viktigt att undersöka. 

   Meningen med designmetoden är att utvecklaren ska få med tekniken och användaren i sin 

utvecklingsprocess samtidigt som man får fram sitt budskap, att inte se de olika bitarna som 

separata, att använda alla tre för att styrka varandra.  

 

1.2 Frågeställning 
Hur kan man använda Mimesis i en Medieteknisk spelproduktion? 

 

1.3 Syfte 
Vi ska skapa en designmetod primärt för VR-utveckling, som bottnar i mimesis och bygger 

vidare genom de teknovetenskapliga begreppen situerad kunskap och accountability. Poängen 

med metoden är att utvecklaren ska kunna utveckla en etisk och samhällelig produkt, utan att 

behöva kompromissa sitt budskap, även om budskapet kanske får översättas till sin plattform.  

Då designmetoden är grundad i mimesis behöver vi forska i på vilka sätt det kan användas 

och vilka av de sätten som passar bäst för vårt mål med metoden. Vi hoppas att metoden 

kommer föra VR-mediet framåt i en riktning där kommunikationen från utvecklare till 

gestaltning till användare blir mycket mer påtagbar och effektiv. Vi har använt denna 

undersökning till vårt spel Norn som handlar om två systrar. Vi har kopplat denna 

undersökning till just detta spelet för att få världen till att kännas mer verklig. Vi ville även 

bryta de normer som andra VR spel redan har utforskat och se om det kan fungera 

annorlunda. 

 

1.4 Det gemensamma textskapandet 

Vi har suttit till mestadels bredvid varandra och diskuterat vad vi skrivit, sedan har vi delat 

upp de olika delarna och sedan kollat över det den andra har skrivit i respektive del så vi båda 

har en uppfattning om vad som står i texten och hur man kan behålla en röd tråd. Vi har 

diskuterat vilket stycke vi ska skriva och vad som ska stå sedan har vi skrivit dem var för sig 

men fortfarande i samma rum så vi kunnat diskutera om formalia och anpassa oss efter 

varandra. 
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1.5 Tidigare och aktuell forskning 
I den här delen kommer vi kort prata om mimesis historia som begrepp för att senare gå 

vidare på hur det utvecklats genom tiden. Sedan så går vi in på en serie artikel som diskuterar 

hur mimesis används när man upplever olika konstformer. Efter det så går vi in på hur 

mimesis kan anvädas innom spel och även hur begreppet fungerar ihop med situerad kunskap 

och located accounabillety  

 

1.5.1 Mimesis 

“Well then, here are three beds: one existing in nature, which is made by God, as I think that 

we may say --for no one else can be the maker?  

 No. There is another which is the work of the carpenter? Yes. And the work of the painter is 

a third? Yes. [...] And what shall we say of the carpenter --is not he also the maker of the 

bed?  

 Yes. But would you call the painter a creator and maker? Certainly not. Yet if he is not the 

maker, what is he in relation to the bed? I think, he said, that we may fairly designate him as 

the imitator of that which the others make. “ (Platons republiken, Bok 10*) 

 

Mycket har skrivits om ämnet Mimesis, både förr i tiden och nu. Termen myntades i gamla 

Grekland och betyder “att imitera”. Efter Platon skiftade dock betydelsen i och med hans 

tankar om att konst är två steg ifrån sanningen. Platon tyckte att mimesis var en 

representation av naturen. 

   Enligt Platon är alltså konstnären två steg ifrån sanningen. Konstnären tar ytliga aspekter av 

en skapares verk, som hur verket ser ut, eller hur man kan beskriva verket, men inte hur 

verket fungerar. Konstnären vet inget om hur det är att faktiskt göra verket, då den inte är 

situerad (Situerad Kunskap. Haraway, 1988). Kruxet för Platon ligger dock inte i att 

konstnären inte kan efterlikna en till exempel snickares säng, utan att konstnären försöker 

närma sig snickarens verk, inte Guds verk, sanningen. 

 

Aristoteles har också skrivit mycket på ämnet Mimesis. Aristoteles, likt Platon, tyckte också 

att mimesis betydde en imitation av naturen, men med imitationen också en chans att lägga 
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till och perfektera naturen. Konst behöver inte bara imitera, utan symmetri och andra 

matematiska regler kan användas för att leta efter det tidlösa och perfekta. Naturen har inget 

evigt, utan består av cykler och förändring. Till skillnad från Platon tyckte Aristoteles att 

objekt har fyra orsaker, eller fyra förklaringar, istället för ett “sanningsobjekt”. Den första, 

“Det materiella”, är materialet objektet består av. Den andra, “Det formella”, är grundad i 

Platons tankar om sanningen, om det ideélla, och betyder att det finns former som för oss 

liknar en typ av objekt, till exempel lådor brukar vara fyrkantiga och ha ett lock. Den tredje, 

“Det Påverkande” är skaparen, eller yttre påverkande effekter. Och den fjärde, “Det 

Ändamålsenliga” är objektets ändamål, eller dess syfte. 

 

  

1.5.2 Mimesis as Make-Believe 

   ‘Mimesis as Make-Believe’ är en av två relaterade serieartiklar från Chris Bateman, den 

andra ‘Game Design as Make-Believe’ tas upp senare. Mimesis as Make-Believe tar upp 

Kendall Walton’s teori om ‘make-believe’ och representation och tar upp begreppets aspekter 

som en modell för att förstå konst. Han gör detta under 7 olika artiklar, där varje artikel 

fokuserar på en aspekt av begreppet. Vi kommer dock bara nämna de första 6 artiklarna, då 

den sjunde går in på andra användningsområden som inte är relevanta för det här 

kandidatarbetet. 

1. Imagination 

Imagination (Fantasi) tar upp att för att från första början kunna uppskatta konst, eller 

representationer i helhet, måste upplevaren ha ett uns av fantasi.  

“Without the faculty of imagination, without the capacity to make-believe that what is 

represented by these objects has come to life, none of these eclectic forms of human 

art would have any meaning at all” (Bateman, 2010, 15 april). 

2. Props 

Props (Rekvisita) är helt enkelt alla representationer. I en pjäs kan rekvisitan vara 

objekt, såsom möbler, bakgrunden eller skådespelarna själva. I en film kan det vara 

själva filmen, eller alla ting i filmen. Det viktiga är inte vilka objekt som räknas som 

rekvisita, utan att de genererar fiktionella fakta. Ett objekt som genom sin egen natur 

föreslår koncept för ens fantasi. Om en docka representerar en bebis, och ett annat 

7 



barn sparkar på dockan, är det, fiktionellt sett, som att barnet har sparkat på en bebis. 

Rekvisitan genererar samma fiktionella fakta oavsett vad som är fantiserat eller inte, 

men det krävs alltid en person eller personer som kan fantisera. Det betyder att 

rekvisita primärt fungerar i en social kontext. 

3. Principles of Generation 

Principles of Generation (Generationsprinciper) innefattar två principer för hur ens 

fantasi hanterar rekvisita, och rekvisitans egenskaper. De två är: 

● The Reality Principle (RP): 

RP bygger på att fiktionella världar är så lika den riktiga världen som är 

resonabelt, om ett spel tar plats på stora segelbåtar och man slåss mot pirater 

äger spelet förmodligen plats under 1600-1700-talet. Spelaren får därmed 

vissa förväntningar om hur världen fungerar och vad som passar in, eller inte 

passar in. 

● The Mutual Belief Principle (MBP): 

MBP är nästan raka motsatsen. MBP kräver att en spelare går med på vissa 

“fiktionella fakta” som stämmer i den fiktionella världen, men inte går att 

relatera till i verkligheten. I Terry Pratchett’s “Discworld” kan en person falla 

över kanten på världen för att den är platt, oavsett hur det är i vår värld. 

 

4. Fictional worlds 

Fictional worlds (Fiktionella världar) är principen av att alla drömmar, representativa 

verk, och varje deltagares fantasier föreslår en egen fiktionell värld, där den 

fiktionella faktan är sann, rent fiktionellt sett. Inom den här termen tas också två andra 

termer upp, nämligen “Authorised Games” och “Unauthorised Games”. “Games” i 

den här bemärkelsen handlar om “Games of Make-Believe”, att låta sig leva sig in i 

en fiktionell värld. Ett “Authorised Game” är om du lever dig in i den världen som 

skaparen av rekvisitan har tänkt, till exempel, om du kollar på “Star Wars” och lever 

dig in i den fiktionella världen av star wars och historien som filmen berättar. Ett 

“Unauthorised Game” är om du använder rekvisita och lever dig i en värld som 

skaparen inte tänkt sig. Ett exempel här kan vara om du har en diskussion med en 

person om “Dödsstjärnan” från Star Wars eller en “Borg Cube” från Star Trek skulle 

vinna om de skulle slåss. Här nämns också vad Walton kallar “Silly Questions”. Han 
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menar att i och med generationsprinciperna så finns det en mängd av generositet 

involverad, att vissa frågor som skulle göra den fiktionella världen obekvämligt 

paradoxal därför kan ignoreras. Man svarar inte på frågan, men man låter den ligga i 

syftet av att hålla igång fantasin. 

5. Participation 

Participation (Medverkande) handlar först och främst om att det krävs att man 

medverkar för att kunna ta del av den fiktionella världen som verket föreslår. Men han 

tar också upp vad det betyder, och vilka implikationer det får. Det största konceptet 

som introduceras här handlar om känslor.  

   Om någon kollar på en skräckfilm och blir rädd, är personen ifråga verkligen rädd 

då? Walton har myntat termen “Quasi-emotions” (Kvasikänslor) där han menar att 

känslor man upplever i samband med rekvisita av olika slag inte är känslor alls, utan 

kvasikänslor.  

“[Walton] notes that if Charles were genuinely afraid of the slime we would expect 

him to flee the cinema, to call the police, or behave in other ways displaying clear 

evidence of his terror. But of course, he does not. He continues to watch the film. 

Walton states: “Fear emasculated by subtracting its distinctive motivational force is 

not fear at all.” He proposes to consider it instead quasi-fear – a biological analogue 

of genuine terror, to be sure, but psychologically distinct.” (Bateman, 2010, 13 maj). 

Walton föreslår att tolka det på så sätt att det som upplevs är en fiktionell rädsla, att i 

den fiktionella värld som uppstår för dig i relation till rekvisitan är det sant att du är 

rädd. Det är vad kvasikänslor är. 

   Som sagt tidigare handlar mycket av “Make-Believe” om att man som åskådare inte 

bara är åskådare, utan också medverkande. Detta medverkande ter sig väldigt 

annorlunda från barnens låtsaslekar (Make-Believe) som ofta är väldigt fysiska. En 

medverkandes “Make-Believe” händer på tankens plan, och är mer reflexivt, mer 

kontemplerande. Konstnären tillåts också mer plats i leken av “Make-Believe” till 

skillnad från vad till exempel en leksaksdesigner får. Det finns en kommunikation, om 

än en envägskommunikation, mellan konstnär och medverkande, och med den så 

räknar vi med konstnären att hjälpa oss fantisera. 

   Sist nämns också att även om många historier är i första persons perspektiv så är det 

oftast inte ett “Authorised Game” att de fiktionella sanningarna handlar om 
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medverkaren. Vad de skriver om är empati, och empatins plats i dessa koncept. När 

du identifierar med huvudpersonen i en film så tänker du hur det skulle vara om det 

hände dig, vilket oftast inte är det en historia handlar om, även om man kan debattera 

det påståendet vidare. 

6. Depiction vs Narration 

I den kopiösa mängd konst som finns har Walton identifierat vad han anser vara två 

typer av konst, skildrande representationer, som är sensoriska, och verbala 

representationer, som sker genom språk. Det betyder att tillverkad rekvisita oftast 

innefattar sig inom dessa två definitioner. 

   Att tolka en skildrande representation sker i första persons perspektiv, en tavla ses 

inte som en tavla i första hand, utan i första hand ses motivet, eller rättare sagt, låtsas 

du att du ser motivet. Du fantiserar av ditt seende att seendets objekt är motivet. Kort 

och gott, seendet av en tavla, fiktionellt sett ser du dess motiv (Om du nu inte aktivt 

kollar på tavlan för att se hur den är målad etc.).  

Skildrande verkar också ha en inneboende process av översättning, på så sätt kan 

tredimensionella objekt skildras i två dimensioner på en tavla och sketchningar och 

skulpturer kan skildra färgfulla ämnen monokromatiskt. Storlek, tid, rörelse, flera 

olika aspekter kan ändras i skildrandet, som ofta inte handlar om att reproducera något 

till perfektion, utan i en sorts omhändertagen förvrängning av världen. Den här idén 

finns inom mimesis, som sedan Platon och Aristoteles har betytt härma inte 

duplicera.  

   Verbala representationer innehar också en viss översättning, ett översättande till 

sensoriska och erfariska fantasier. Dock är inte alla användningar av ord 

representativa, ord som sägs av en skådespelare på scen till exempel är skildrande. 

Verbala representationer är ord i syftet av att beskriva, om det är deras funktion att 

vara rekvisita, är de representativa i Waltons definition. Han tar också upp intressanta 

koncept kring berättare och berättarröster, men det är inte av vikt för just vår kontext. 

Den andra artikeln, “Game design as Make-Believe”, som går in på “Make-Believe” inom 

spel, tar vi upp senare i arbetet, men först går vi in på själva begreppet Mimesis och spel, och 

hur de kan relateras.  
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1.5.3 Mimesis och Spel 

Berättande inom spel beskrivs med två termer: narratologi och ludologi. Narratologi används 

i spel som berättar en historia som speldesignerna har skapat och berättar. ludologi används i 

spel där spelaren berättar historien med verktyg som speldesigners har lagt ut för hen. 

   I artikeln ”Between particularity and the construction of the world” så jämför Jan Stasienko 

(2013)   mimesis och diegesis med narratologi och ludologi. Diegesis brukar ses som 

motsatsen till mimesis då mimesis i berättande är fokuserat på att visa medans diegesis är till 

mesta dels berättande via ord. Så spel som fokuserar på berättande använder sig av diegesis 

och narratologi medans spel som fokuserar spelaren använder sig av ludologi och mimesis. 

   Problemet med att dela in mimesis och diegesis på detta sättet är att berättande inom spel är 

har nästan aldrig enbart narratologi eller ludologi. De flesta spel har inslag av båda två. Även 

de spel som har mestadels text och story brukar ha element där spelaren förändrar historien 

och på så sätt skapar en slags ludologi inom narratologin. 

   Bortsett ifrån berättande så tar artikeln upp hur spel kan använda sig av mimesis på fem 

olika nivåer. Det här är olika sätt som mimesis används inom spelskapande. 

   Det första sättet är att använda mimesis för att försöka återskapa ett så verklighetstroget 

spel som möjligt. Spel som använder sig av detta är ofta simulationsspel som är designade för 

exempelvis träning. De fokuserar inte på att spelet ska vara roligt att spela eller kännas bra 

men det ska vara så likt verkligheten som möjligt. 

   Det andra sättet är att ta storybitar ifrån redan skapade medier för återskapning. Men även 

spel som tagit bitar från andra spel. Detta är inte bara storybitar eller storystrukturer utan även 

mekaniker. Hit ingår spel som är baserade på exempelvis en film eller boks story men sedan 

blivit omskapade i spolformat. 

   Sedan finns det spel som återskapar kulturella verk. I artikeln så definierar Stasienko (2013) 

dessa verk som spel som återskapar spelformen ifrån icke teknologiska spel och sätter in dem 

i ett spel. Exempel på detta är spel som är brädspel fast återskapat till ett teknologiskt 

medium som schack eller biljard. 

   Den fjärde kategorin är spel som återskapar en redan skapad miljö eller grafisk stil och 

applicerar den i ett spel. Detta behöver inte vara miljön i helhet i spelet utan kan även vara 
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detaljer som mönster eller platser. Det lättaste sättet att förklara detta är om man vill göra ett 

spel som återskapar miljöer ifrån en film som har en viss känsla. Vilda västern är en sån här 

stil. Man tar platser som ofta uppkommer i westernfilmer och med hjälp av den miljön skapar 

en egen miljö som uppnår samma känsla. 

   Det sista sättet som spel använder sig av mimesis är att använda sig av kulturella 

konstruktioner Det är att ta föregående nivån ett steg längre, det är inte bara att göra liknande 

platser eller musikklipp som är kända för den genren. Här så försöker man återskapa en 

specifik konststil. Här ingår spel som försöker väcka en konststil till liv och även så spelaren 

att reflektera över konsten. Poängen med dessa spel är ofta inte bara att använda sig av 

samma konstform utan även försöka sätta in konstformen i relation till en spelvärld. Många 

spel som kommer från serietidningar använder sig av samma konststil på karaktärerna men 

när en karaktär slår en annan så kommer det klassiska SMACK upp med stora bokstäver 

bredvid. Detta sättet leker med tanken att sätta in själva konststilen i en interaktiv värld. 

   (Stasienko, 2013) 

 

1.5.4 Teknovetenskap 

   Oavsett om en skapare vet hur den göra ett spel är det viktigt att tänka över vad den gör 

med spelet, vad spelet säger. För att förhålla sig till vad har vi använt oss av de 

teknovetenskapliga begreppen “Situerad Kunskap” och “Located Accountabilities”. 

 

1.5.5 Situerad Kunskap 

   Donna Haraway är en av de mest inflytelserika personerna inom situerad kunskap och 

feministisk teknovetenskap. Hon menar på att alla i världen har olika perspektiv när de ser på 

världen och att det är viktigt att försöka se sitt eget perspektiv, och vad det beror på. Även att 

alla andras perspektiv liksom ens eget har lika värde. Hon skriver också att just inom 

vetenskapen finns en attityd av opartisk objektivitet, medans det alltid finns en eller flera 

personer inblandade i forskningen. Det anser hon vara omöjligt att kombinera, en person 

kommer ha en synvinkel, och genom den kan man komma till objektivitet, men en person kan 

inte koppla bort sig själv och subjektet från resten av världen, samt de kontexter som 

oundvikligen kommer påverka resultatet.  

   Varför vi tar upp det här i samband med Mimesis, och i sin tur “Make-Believe”, har att göra 
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med tankesättet hon tar upp. Mimesis har väldigt mycket att göra med individen, som vi ser i 

“Mimesis as Make-Believe”, du bildar en fiktionell värld med rekvisitan och den världen har 

både stora och små ändringar beroende på hur du relaterar till rekvisitan. En clown kan till 

exempel vara komisk eller skräckinjagande beroende på individen, men också den kultur 

individen kommer ifrån. Detta leder oss in i Located Accountability. 

 

1.5.6 Located Accountability 

“Located accountability is built on what Haraway terms "partial, locatable, critical 

knowledges" (p. 191). As she makes clear, the fact that our knowing is relative to and limited 

by our locations does not in any sense relieve us of responsibility for it. On the contrary, it is 

precisely the fact that our vision of the world is a vision from somewhere – that it is 

inextricably based in an embodied, and therefore partial, perspective – which makes us 

personally responsible for it. The only possible route to objectivity on this view is through 

collective knowledge of the specific locations of our respective visions. By extension, the only 

possibility for the creation of effective objects is through collective knowledge of the 

particular and multiple locations of their production and use.” (Suchman, 2000, s. 6) 

   Located Accountability är alltså idén om att genom att skapa, så medför du ett perspektiv, 

så länge du godtar idén om Situerad Kunskap. Att skaparen har ett ställe som de står på, där 

deras perspektiv kommer ifrån, tar inte bort något ansvar från skaparen. Tvärtom det är det 

som ger ansvaret från första början, för hur kan ansvaret ligga på en person som är helt 

objektiv? Mimesis i sig själv säger inte mycket om ansvar när det kommer till skaparen eller 

medverkaren, och behöver då ett sätt att förhålla sig till ansvaret i produkten.  

 

   Mimesis är väldigt brett och har mycket historia till sig, men vi har också forskat kring 

andra medietekniska termer som kan kombineras med Mimesis till olika effekter. Med  

tanke på hur Mimesis har utvecklats så ville ta upp andra termer dels för att koka ner Mimesis 

till ett mer lättbehandlat begrepp, men också för att kunna utveckla det i en mer specifik 

riktning. I det syftet läste vi också om vissa användningar av Mimesis i ett mer konkret 

Medietekniskt syfte, nämligen “Mimesis as Make-Believe”. 
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2.1 Metod 

 

Hur kan man behandla Mimesis inom spel på ett konkret och konsekvent sätt? Ska Mimesis 

alltid gå före eller finns det undantag? Hur tar man ställning till det subjektiva inom 

Mimesis? 

Dessa frågor har vi forskat kring och försökt att besvara genom vår gestaltning “Norn”, som 

är ett VR-spel om två systrar. Gestaltningen har haft ett stort fokus på att skapa en relation 

mellan en NPC (Non-Player Character) och spelaren. Eftersom det oundvikligen kommer 

involvera en stor del av inlevelse från spelarens sida ville vi använda oss av Mimesis för att 

kunna ta ställning till just det. Vilka aspekter ska vara naturliga för att kräva mindre av 

spelarens fantasi, och vilka ska vara annorlunda för att förstärka positiva känslor, så spelaren 

vill leva sig in mer. Dessa frågor hjälper Mimesis oss att ta ställning till. Spelet utspelar sig i 

en nordisk mytologi inspirerad fantasymiljö, och spelaren får uppleva en dag i livet av de två 

systrarna. 

 

För att komma fram till detta har vi valt att arbeta genom metoderna “Game Design as 

Make-Believe” och “Zen Game Design”. 

   “Game Design as Make-Believe” (Bateman, 2013) tar upp begreppet “Make-Believe”, ett 

begrepp som grundar sig i mimesis och hur mimesis har att göra med representation och 

beskriver sig som ett grundligt sätt att förstå konst, ‘Mimesis i praxis’. Den serieartikel vi 

skrivit om innan  “Mimesis as Make-Believe” nämner och definierar begreppet, medans den 

här sedan tar begreppet och fokuserar på hur det ter sig ihop med game design. 

   Vi har också jobbat med Zen Game Design, vilket är en metod som vi båda fastnat för i och 

med hur öppen den är och hur den kan kopplas till teknovetenskap. Dens grundprinciper, 

varav två, är att det inte bara finns en designmetod som funkar för allt och alla, utan att ju fler 

metoder man vet och förstår, desto fler val ser man i designprocessen (Vilket kan liknas till 

Situerad Kunskap). Metoden går också ut på idén om att designprocessen behandlar behov 

från medverkande parter. Den nämner också en, som de säger, “Nollte” princip, som lyder 

“Det finns designmetoder till att göra spel”, vilket syftar till att klargöra att designprocessen 

är en del av att göra spel, och att den inte bör marginaliseras eller efterlämnas till en obehörig 
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part. 

   Genom att vi använder Zen Game Design får vi chansen att diffraktera mimesis genom 

flera olika metoder, även fast vi har ett sammanhängande tankesätt för hela processen. De 

metoder (förutom Game Design as Make Believe) som vi huvudsakligen använt oss av är 3 

stycken, av 7 exempel som tas upp av Zen Game Design. Det finns oerhört många fler än de 

7, men de tas upp som typexempel. 

1. First Principles 

2. Expressing Technology 

3. Story-Driven Design 

 

“First Principles” fungerar så att man börjar med målet av spelet, och designar därefter. Vi 

visste från början att vi ville göra ett spel där spelaren knyter an till en NPC (Non-Player 

Character) och designade sedan spelet för att spelaren ska få den kopplingen.  

  “Expressing Technology” handlar om att en del av spelupplevelsen är knuten till tekniken, 

eller plattformen, som spelet är byggt till. VR är en ny plattform som vi bygger till, och i och 

med det så uppstår flera utmaningar, men vi som utvecklare förlitar oss också på att tekniken 

drar ett strå till stacken, och upplevelsen kommer blir oskiljaktigt bunden till plattformen, 

men också starkare för det.  

  “Story-Driven Design” i och med att vi har en så narrativt fokuserad design på grund av 

våra “first principles” så behöver vi också ta hänsyn till narrativet när vi designar. Lägger vi 

till något måste det passa in i storyn och spelvärlden, tar vi bort något så behöver storyn och 

världen förmedlas på samma sätt genom andra aspekter. 

 

2.1.1 Game Design as Make-Believe 

   I denna serieartikel som Bateman skrev parallellt tillsammans med “Mimesis as make 

believe”  så tar Bateman upp Waltons teori om ‘make-believe’ ur ett perspektiv där konsten i 

fråga är tv spel och brädspel. 

1. Imagination:  

   Bateman säger att desto mer fantasi som krävs för att spela spelet desto svårare är 

det att delta i spelet. Spel som du kan relatera till väldigt lätt och som är en närmare 

representation av verkligheten kommer vara lättare att spela för det kräver mindre 
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fantasi och därmed nå ut till en bredare målgrupp. Spel som krigsspel och sportspel är 

därför lättare att spela till skillnad från ett fantasyrollspel där du måste leva dig in i en 

helt ny värld.  

   Med detta sagt så menar förtydligar han även att bara för att det är lättare för vissa 

spel än andra att relateras till så finns det fortfarande en målgrupp för personer med 

mer fantasi och dessa personer föredrar spel som är “svårare” att relatera till.  

2. Props: 

  Alla konstverk kan ses som en slags rekvisita eller “prop”. I speldesign som 

använder sig av “Make believe” sätter fokus på hur föremål och världen (rekvisitan) 

påverkar spelarens fantasi före spelets regler och gameplay.  

  Alla spel har rekvisita som på någon grad representerar någonting, men ibland så är 

repressionen abstrakt. exempelvis luffarschack så representerar rutorna bara 

positioner och kryssen och cirklarna representerar att en spelare har tagit den 

positionen. I andra fall så är rekvisitan mer specifik exempelvis plasthusen i monopol 

representerar husen du byggt på din position.  

  En av de viktigaste rekvisitan är den som representerar spelaren (avataren). Det är 

länken mellan spelaren och den fiktionella världen. Det är också den rekvisitan som 

representerar spelarens närvaro i världen något som andra konstformer inte kan göra 

på samma sätt. Även här så krävs det olika grader av fantasi beroende på hur ens 

spelare representeras in i spelet. Exempelvis så är det lättare för en spelare att leva sig 

sig in i en karaktär som är i förstaperson än en tredjepersonskaraktär.  

 

“For driving videogames, an interesting situation occurs. In first person, the steering 

wheel, dashboard and rear view mirror props all serve a similar role to the gun in a 

shooter. Yet in third person, it is the car itself which prescribes that the player 

imagines themselves driving around in the world.” (Bateman, 2010, 13 maj). 

 

3. Principles of Generation: 

   Det som skiljer spel från andra konstformer här är att spel inte bara har 

representationer utan även är funktionella. De har olika lager av generationsprincipen 

de har de generationsprinciper som finns i annan konst men de har även funktionella 

principer som med hjälp av rekvisitan gör spelet.  
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   det funktionella principerna är hur en designer lär en spelare hur spelet fungerar och 

det kan både ha inslag av RP och MBP. Exempelvis om en designer vill lära spelaren 

en mekanik som finns i spelet så blir det en princip i denna fiktionella värld. det kan 

vara att trilla i lava dödar en (RP) eller att använda en flöjt löser en viss sorts pussel 

(MBP).  Med de funktionella principerna kan även gå över till spelet i allmänhet och 

hur olika målgrupper hanterar spelet. Exempel på detta är mekaniker som är tagna 

ifrån andra spel för att spelaren ska känna sig bekant och inte behöva lära sig allting 

nytt.  

4. Fictional Worlds: 

   All konst är en fiktionell värld som vi kan välja att aktivt delta i, spel är inget 

undantag. I spelens fall så är ett “auktoritärt spel” när spelaren spelar spelet som det 

var tänkt att spela medans ett “oauktoritärt spel” vore när spelaren tar spelet i egna 

händer och gör vad hen vill. När spelaren gör som hen vill så gör spelaren en ny 

fiktionell värld med sina egna fiktiva regler.  

   Det finns inget rätt sätt att spela ett spel mellan de två och troligtvis så skiftar 

spelaren mellan det auktoritära spelet och det oauktoritära under spelets gång. 

5. Participation:  

   Likväl som annan konst så kan ett spel få en att uppleva kvasikänslor. Däremot så i 

spel så delar Bateman upp det i representationella känslor och funktionella känslor. 

De representationella känslorna är kvasikänslorna som du känner för någonting har 

hänt i representationen. Däremot så kommer de funktionella känslorna ifrån hur du 

känner ifrån själva interaktionen med spelet här är känslor som segerkänsla för du 

äntligen klarat en bana eller ilska för att spelarens internet stänger av eller hen glömde 

spara. 

6. Depiction vs Narration: 

   Alla spel använder någon form av både deception och narration. Skildrande 

representationer är allting som spelet representerar inte bara visuellt utan även med 

ljud, känsel i kontrollerna och det man integrerar med i ett spel. Verbala 

representationer är berättelsen som spelet berättar, allting du läser, karaktärer som 

pratar med dig. Däremot så är det endast det som beskrivs som är den verbala 

representationer, att en karaktär pratar med dig är skildrande.  
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2.1.2 Metod i vår Praxis 

Vi har under 9 månader jobbat på ett spel vid namn “Norn”. Under processen av att jobba på 

detta spelet så har målet för oss varit att se på vilka sätt man kan använda sig av mimesis 

under utvecklingsprocessen för att stärka slutprodukten. Spelet i sig har ett ganska 

annorlunda mål, att få spelaren att bilda en relation till en NPC (Non-Player Character). Det 

här betyder att vi hade två mål under processen, som tillsammans bildar ett mer specifikt 

slutmål, att få spelaren att knyta an till en NPC via mimesis. Mimesis i det här syftet har 

många fördelar, samt vissa nackdelar.  

 

2.1.3 Game Design as Make Believe i vår praxis 

Make-Believe tar upp olika principer ämnade för att beskriva en persons upplevelser, relation 

till konst samt hur de interagerar. 

   Spelet som vi har fått fram under dessa månader är en linjär story där spelaren kan besöka 

olika “stationer” i gläntan där de två systrarna bor. Medans man gör detta så pratar systern 

med spelaren och ger spelaren lite olika uppgifter att göra i gläntan. Dessa uppgifter är en 

blandning av sysslor som behöver göras för att de ska leva kvar i gläntan som att hämta mat. 

Sysslorna är även bara att man är tillsammans med sin syster och pratar.  

    Redan här kan man se att genom att ha Make-Believe, och därefter Mimesis, i åtanke så 

kan vi få fram både positiva och negativa konsekvenser när det kommer till att få en spelare 

att bilda en relation till en NPC. Har man RP i åtanke kan vi bygga upp en värld som från 

början är ganska relaterbar för en spelare samt någorlunda konsekvent. Tänker vi på MBP 

kan vi få fram bra förutsättningar för att forma relationen mellan spelare och NPC. Dock är 

det något av en balansgång. Med superrealism kommer en spelare knappast kunna ta åt sig 

relationen med en NPC (Som trots allt inte finns) och med för mycket MBP krävs det alltför 

mycket av spelaren för att kunna ta åt sig spelet från första början (Det blir otillgängligt). 

   En MBP som vi har haft mycket i åtanke är det fiktionella verkligheten som skapas av att vi 

sätter spelaren i ett VR rum. Redan här så möter spelaren spelet med förutfattade meningar av 

vad man kommer kunna göra i spelet baserat på vad dem gjort eller sett av VR tidigare. 

Baserat på våra tidigare VR kunskaper så kom vi fram till att man ska kunna interagera med 

objekt som är i sin station även ifall de inte har någon funktionalitet. Detta valet gjordes för 

att spelaren förväntningar inte ska brytas för att hen inte kan plocka upp ett verktyg bara för 
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det fyller någon funktion.  

   När det kommer till hur mycket fantasi som en spelare “behöver” för att spela vårt spel så 

har vi tagit en del ifrån realism men samtidigt är det det mycket i världen vi skapat som är 

taget ifrån andra fiktionella verkligheter och därför gör det svårare att relatera till.  

   En av de största sakerna som påverkar detta för oss är vår spelaravatar. Eftersom spelet är i 

VR så är det nästan en självklarhet att ha spelet i förstaperson för annars så riskeras 

illamående m.m. Om man kollar på “Game design as Make believe” så är detta på ett sätt 

bättre som representation då spelaren har lättare att leva sig in i en förstapersonskaraktär. 

Däremot har vi gjort valet att ha en annan kropp på denna karaktären. Du spelar som en av de 

två systrarna och har därför en annan röst, en kropp som inte är din och även pga teknologi 

inte gör dina exakta rörelser ibland. Däremot så valde vi att göra detta så att spelaren lättare 

skulle kunna se NPCn som ens egen syster genom att faktiskt vara hennes syster. Andra VR 

upplevelser har du även ingen kropp, det känns fortfarande som att det är du som gör sakerna 

men du ser bara dina händer. Vi har valt att ge hela spelaren en kropp för att lättare komma in 

i karaktären och att lättare representera att spelaren är den här personen.  

   Föremålen i världen vi har byggt är till stor del relaterbara och därför lättare att 

representera. De flesta objekt du interagerar med är designade utifrån att du ska kunna säga 

vad det är bara genom att se dem. Ett undantag är facklan, Vi ville ha ett objekt som spelaren 

ska kunna hantera med en hand och som skapar eld. Målet med detta objekt var att kunna 

förstå funktionen av objektet innan man använder det. Därför så gjorde vi den i första hand 

med formen av en fackla och funktionen av en nutida tändare. Det liknar en fackla men när 

du trycker på en knapp så tänds elden. här förlitar vi oss på både MBP och att objektet 

representerar en nutida tändare. Det som är MBP med objektet är att den har runor på sig för 

att indikera att den är magisk.  

   Målet med spelet är att få spelaren att känna empati för ens syster. Som Bateman beskriver 

så är dessa känslor klassade som kvasikänslor. Samtidigt så är empati lite speciellt för man 

kan få empati både från representationen men även att man känner empati på “riktigt” 

eftersom empati är en känsla du kan få dig själv att känna.  
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2.1.4 Zen Game Design i vår praxis 

   Som sagt tidigare har vi använt oss av 3 av de 7 olika typ exemplen i görandet av Norn, 

nämligen: First Principles, Expressing Technology och Story-Driven Design. Vi börjar där vi 

började med vår design, First Principles.  

   Vi ville från redan från början göra ett spel, i VR, som hade att göra med empati, dels för 

att den känslan ihop med Mimesis kan vara väldigt intressant (Mer om detta i 

diskussionsdelen) och dels för att empati, som en del andra känslor, är ganska 

underrepresenterat i spelmediet. Utifrån det gick vi vidare på hur vi bäst kunde förmedla 

empati genom ett VR-spel. Utan att gå in på psykologin för mycket så kom vi fram till att ha 

två systrar, där du spelar som den äldre systern som tar hand om den andra systern. Sedan 

lägger vi till att ens lillasyster på något sätt tas ifrån en. Mimesis används här genom att 

många kan relatera till att bry sig om ett syskon, inte bara för tanken ofta behandlas i 

populärmedia, utan också för att många har ett syskon själva eller har velat ha ett syskon. I 

värsta fall är spelaren ett ensamt barn som absolut inte vill ha ett syskon, men i det fallet är 

spelaren inte i vår målgrupp, och vill de verkligen spela spelet kan de fortfarande relatera på 

andra lager, känslor för en familjemedlem istället för ett syskon, eller helt enkelt en vän. 

Utifrån dessa principiella idéer designade vi vår gameplay, vår värld och senare byggde dem. 

   I och med att bygga spelet kommer det dock upp frågor som kanske inte bäst överlåts till 

First Principles. Dessa frågor är oftast rena mekaniska frågor, som till exempel: Vilken knapp 

ska man trycka på för att göra X? Eller en fråga som är stor inom VR: Hur kan vi sköta 

lokomotionssystemet? Här valde vi att förlita oss på Expressing Technology. Med den 

VR-teknik vi har valt att använda oss av (HTC Vive Consumer Edition 1) så finns det väldigt 

få knappar att använda sig av på handkontrollerna, så mängden mekaniker som hanteras med 

knappar kan inte vara så många. Vi får då fokusera på att mekanikerna interageras med på 

andra sätt, som till exempel position och vad man håller i, något som gör sig väldigt bra i VR. 

Mimesis har lite svårare att synas i den här metoden då metoden är kopplad starkare till 

tekniken istället för den faktiska designen, men finns lika väl ändå. Som nämns i 

“Make-Believe”-metoden så har plattformen, vare sig det är tavlor, film, spel, eller VR-spel 

vissa konventioner inom sig. Vissa normer som har gjorts innan och har fortsatts att göras, 

som spelare sedan förväntar sig, samt är vana vid. Dessa kan man som utvecklare använda sig 

av och spela på. Så man kan säga att varje plattform har en egen sorts mimesis kring sig. 
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   För att nu knyta ihop den här säcken av design och mekanik, har vi använt oss av ett 

narrativ. Story-Driven Design är då det vi har använt oss av. Poängen här är inte att vi har 

gått uppifrån och ner med First Principles till Expressing Technologies till Story-Driven 

Design den ena efter den andra för att lappa ihop hål som den tidigare designmetoden inte 

kunnat klara. Vi må ha börjat med First Principles, och de principerna har hållits fast vid, 

men under processen av att designa och bygga spelet har vi använt oss av de tre metoderna 

(samt Make-Believe) simultant. Tanken är att de ska stärka varandra och ge en enhetlig 

komplett design, där ingen del känns bortkopplad från resten. Men tillbaka till Story-Driven 

Design. Empatin, som är vårt mål för spelaren, är tänkt att hjälpas på traven med ett bra 

narrativ, i och med våra First Principles har vi en premiss, men inte mycket mer, och utifrån 

den byggde vi sedan vårt narrativ. Här ser vi också en användning av Mimesis, fast både på 

vanligt sätt och i omvänd riktning. Istället för ett väldigt relaterbart narrativ som är 

igenkännbart för spelaren, försökte vi göra ett någorlunda nytt narrativ, i syftet av att hålla 

spelaren engagerad. Om du inte vet vad som kommer härnäst, blir det på ett sätt mer verkligt, 

där det inte finns en handling som du kan lista ut på förhand (Hur mycket man än skulle 

vilja). Såklart finns chansen att någon listar ut handlingen på förhand, men det är inte vad 

spelet handlar om (Det blir ett Unauthorised Game).  

   Så genom att använda dessa tre metoder har vi prövat mimesis på flera olika sätt, samtidigt 

som vi har byggt vårt spel med ett simultant fokus på tre olika aspekter av det.  

 

   Vi har behandlat Mimesis i nästan varje steg av vårt gestaltande arbete, och med det fått 

fram mycket data om hur det fungerar att använda Mimesis i konjunktion med spel. Med de 

teknovetenskapliga begreppen Situerad Kunskap och Located Accountabilities kunde vi ta 

ställning till självet i vår Mimesis, för att få fram hur vi färgar våra mimetiska designval. Med 

Mimesis as Make-Believe och Mimesis as Game Design kunde vi ta ställning till det 

praktiska aspekterna av att jobba med och via Mimesis, hur tekniken färgar våra mimetiska 

designval. 
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3.1 Diskussion 
Här går vi igenom vad vi kommit fram till när vi har arbetat med dessa metoder och även hur 

man kan arbeta med metoderna. Vi går även igenom våra slutsatser och tankar hur andra kan 

ha nytta ifrån våran undersökning och hur vi har haft nytta av den under våran gestaltning. 

  

   Mimesis är inte ett begrepp som används mycket inom spel, och vårt mål var att ändra det i 

början av vår undersökning. Mimesis har fått rollen som antingen intetsägande eller 

pan-begrepp när det kommer till spel. Mimesis har många facetter till sig och vi ämnar att 

sätta dit en till, i syftet av att beteckna och utveckla en aspekt av spel som tidigare inte givits 

så mycket utrymme, Relaterbarhet.  

 

3.1.1 Mimesis som relaterbarhet 

Begreppet mimesis har ändrats väldigt mycket genom tiden. I stället för att mimesis är att 

avbilda verkligheten eller avbilda en sann verklighet så har mimesis så har det blivit att 

representera relaterbara verkligheter (Likt “Fictional Worlds”). Vi menar på att mimesis är ett 

kretslopp som ständigt utvecklas för avbild, deltagare och skapare. Till exempel använder vi 

oss av normer inom VR för att bygga vårt spel, det kommer i sin tur stärka dessa normer, men 

samtidigt också ändra på dem via nyanserna som framkommer genom implementeringen. 

Teleporteringsmekaniker, som är standarden för lokomotion i VR, kan fungera på en mängd 

olika sätt. Normen att teleportera stärks för de som spelar, vilket utvecklare ser, men den 

ändras ofta som sagt när andra jobbar med det. Det här märks väldigt väl med konceptet av 

vampyrer. Vampyrer började med skrock och sägner, gick vidare till Bram Stoker’s 

“Dracula” och sen vidare in i Stephenie Meyers “Twilight” (En simplifierad syn på det). Vad 

det här betyder är att det finns mycket att plocka ifrån om man vill få fram ett någorlunda 

relaterbart vampyrkoncept. Det här är dock väldigt kopplat till samtiden och samhället, färre 

personer känner till sägnerna än Twilight, men det beror också mycket på individen. 

   Situerad kunskap säger att alla individer har sin egen objektivitet och sin egen situerade 

verklighet därför så menar vi på att alla individer även har sin egen version av mimesis, det 

vill säga “Concept Web”, hur en person relaterar till alla koncept de känner till (och inte 

känner till). Det här är extra viktigt att tänka på som skapare. 

   Det är oundvikligt att inte använda mimesis när man gestaltar någonting liksom situerad 
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kunskap säger att det är omöjligt att undvika att lägga in sin egen objektivitet när man skapar 

någonting. Vill man göra en relaterbar himmel, kommer den med största sannolikhet vara blå, 

vill man göra en himmel som känns annorlunda, kommer den vara allt annat än blå. Även om 

man slumpgenererar himmelen måste man själv definiera vilka led som slumpen kan ändra 

på. Din egna relation till världen definierar saker, och speglas i det man gör. 

   Till slut har vi också tanken att det mimesis inte bara är ens egen uppfattning av någonting 

utan att allting har en kollektiv definition, ett kollektivt mimesis. Detta gör att desto fler 

perspektiv man tar in när man gestaltar, desto närmare kommer man till en kollektiva 

definitionen. Om du kan se hur andra relaterar till ett objekt, kan du göra det mer relaterbart i 

sin tur. Likt situerad kunskap som säger att man ska ta del av andras situerade kunskaper och 

perspektiv så anser vi även att mimesis kan användas på samma sätt. Mimesis är inte att bara 

att efterlikna och tolka verkligheten utan även att gemensamt försöka uppnå en verklighet 

som flera kan relatera till. 

   Mimesis kan också användas för att visa sin mimesis via gestaltningar, så att andra kan 

förstå ens representationer utifrån deras egna situerade värld och via mimesis nå ut till andra 

perspektiv. Istället för att säga att man är frustrerad, visa det för en annan. Att till exempel 

använda funktionella system, som finns i spel, för att göra spelaren frustrerad, något som 

spelaren redan kan relatera till, och sedan koppla det med representationella element som 

spelaren inte vanligtvis hade relaterat till frustration. Kort sagt, genom att tänka på mimesis 

kan man antingen göra ett spel mer relaterbart, eller också spela på det för att förmedla hur 

just en själv (eller en grupp) relaterar till ett koncept. 

 

3.1.2 Mimesis i Speldesign 

   Som sagt tidigare så nämns inte begreppet mimesis alls mycket inom spel. 

 “On the one hand, the common assumption of simulationism in games would point to the 

equally common presence of imitative relations. In other words, according to this 

presumption every game is in one sense or another mimetic. This would classify mimesis as a 

pan-category, the usage of which would be highly disputable due to its broad meaning and 

lack of precision. On the other hand, mimesis as a narratological category may not be a term 

suitable for the ludological analysis, which by definition rejects the narrative capabilities of 

games. Possibly, due to the above reasons, mimesis is not very often the subject of interest for 
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video game researchers.” (Stasienko, 2013, s. 1) 

   Vår definition av mimesis är därför en smalare definition som kan användas med mer vikt 

och spets. Vi kommer här gå in mer på just hur mimesis kan användas inom speldesign, och 

hur relaterbarhet inom spel kan vara både intressant och viktigt. 

 

Den första frågan vi konfronterades med i början av projektet var hur vi ville att världen 

skulle vara, både mekaniskt och estetiskt. Vi liknade det till det funktionella och det 

representationella som “Game Design as Make-Believe” tar upp. Vi byggde upp världen på 

så sätt att det spelaren gör, mekaniskt sett är väldigt relaterbart, speciellt för folk som är vana 

vid spel (vilket är vår målgrupp). Inget av det spelaren gör är speciellt banbrytande, den 

hämtar saker, smider, plockar bär, skjuter båge, med mera. Det här är inget som är särskilt 

främmande för de flesta personer, även om de kanske inte fysiskt gjort det själv. Många av de 

här koncepten finns även inom andra spel, “crafting”-system, bågskytte och samla 

ingredienser är några exempel. 

   Nu när vi har det mekaniska förhoppningsvis väldigt relaterbart för spelaren händer två 

saker. 

1) Spelaren har mer fantasi och “suspension of disbelief” över till att absorbera den 

fiktiva världen och vad som är annorlunda med den. 

Spelaren överlåts också att fokusera på att lära sig om den fiktiva världen utan att 

samtidigt behöva lära sig hur man spelar spelet. 

2) Med att mekanikerna är ganska familjära för spelaren tillåts spelaren också att relatera 

med den fiktiva världen lite från början, då spelaren från början förstår på ett annat 

sätt hur den fiktiva världen fungerar.  

  De två aspekterna ger spelaren en spelrymd som den är bekväm i, som leder till en värld 

som är de kan interagera med på ett, för dem, naturligt sätt. Spelaren får också chansen att 

fokusera helt på att ta in den fiktiva världen, som trots allt är annorlunda från den verkliga. 

  Vi gjorde på det här sättet då vi har mycket fokus på det narrativa, och spelvärlden som 

narrativet sker i. Dock finns det val genom hela processen och beroende på spelets fokus bör 

olika beslut tas.  

   Spel har på grund av den interaktiva aspekten en chans att förmedla narrativ andra sätt än 

till exempel film eller böcker. De har också möjligheten att inte bry sig om narrativ utan 

fokusera på rena känslor, eller att ha kul. I ett fall där fokus ligger mer på 
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gameplay-aspekterna kan världen med fördel göras mer vanlig, mer relaterbar. Spelaren kan 

tvärtemot i vårt spel, fokusera på att lära sig mekanikerna, men (beroende på världen) ha en 

relation till konsekvenserna av mekanikerna på ett väldigt verkligt sätt. Ifall spelarkaraktären 

kan rasera ett höghus med bara händerna vet spelaren att spelarkaraktären, minst sagt, är 

kraftfull, men spelaren förstår också direkt vad som hände, ett höghus raserades, med allt vad 

det innebär. 

   Vi använde oss också av mimesis på ett till sätt, i samband med våra får. Den specifika 

implementationen är någorlunda oklar, så vi ger exemplet i form av moln istället. Konceptet 

handlar om fiktiva faktan som finns i verkliga världen. Exemplet här är att moln är fluffiga. 

Skulle man röra vid ett moln är konsistensen egentligen inte alls annorlunda från dimma, 

vilket inte är särskilt fluffigt. Däremot ser moln fluffiga ut från marken, och det är där vi är i 

de flesta av fallen. I ett spel kan man sen spela på dessa fiktiva faktan. Har du ett moment i 

spelet där spelaren kan röra moln kan det vara värt att faktiskt göra molnen fluffiga, beroende 

på vad skaparen vill förmedla, eller vad spelaren ska uppleva. Det blir en slags “wish 

fulfillment” för spelaren, vilket definitivt är relaterbart. 

 

3.1.3 Mimesis och Medieteknik 

   Vi har tidigare benämnt vad en definition av mimesis kan vara och vilken vi menar med 

det. Vi har också precis nämnt hur det kan användas i hantverkandet av spel. Nu går vi in på 

två andra aspekter av produktionen, nämligen tekniken, och efter det teknovetenskapen. 

   Spelet är byggt till plattformen VR, och redan där finns det en mängd av standarder 

begränsningar och annat vi var tvungna att behandla i görandet av spelet.  

  När vi läste om “Principles of Generation”-delen av “Make-Believe” så ändrades vårt 

perspektiv på VR. Generationsprinciperna som finns i spel för att lära spelaren hur spelets 

regler lär spelaren oftast vad de kan göra i VR. Mycket av det är baserat på verkligheten (du 

kan flytta på saker och världen är oftast uppbyggd med relaterbara fysiklagar.) Här så vill vi 

diskutera att VR som plattform har sina egna generationsprinciper även om det är så nytt. 

Spelare som sätter sig i VR har ofta erfarenheter från andra VR upplevelser (ofta ifrån en 

video) och därför har VR plattformen nästan blivit ett eget “spel” med egna 

generationsprinciper. Därför så finns det funktioner och mekaniker i vårat spel som inte bara 

är relaterbara utifrån verkligheten utan även tidigare VR upplevelser. 

25 



   Att använda VR på detta sättet kan dessvärre komma med sina nackdelar. Det finns en risk 

att man missar att använda vissa funktioner om man använder andras för att göra det mer 

relaterbart.  Det är också en risk för du kanske använder något för att det fungerar för andra 

utan att inse att det inte fungerar för din gestalting.  

   Sist har vi teknovetenskapen och de två begreppen Situerad Kunskap och Located 

Accountabilities. Innan har vi tagit upp hur situerad kunskap kan användas för att se mimesis 

ur andra perspektiv. Hur kan man använda mimesis för att se situerad kunskap ur ett annat 

perspektiv? Situerad kunskap handlar mycket om att försöka se saker ur andras perspektiv 

och ett sätt att göra detta är att försöka leva sig in i någon annans situation. Här kan mimesis 

hjälpa till mycket i form av att försöka imitera någon annan för att lättare förstå deras 

situation. Mimesis, som relaterbarhet den här gången, kan också underlätta för själva 

imiteringen. Att samtidigt som man imiterar betänka sin egna relaterbarhet till de olika 

beteendena man imiterar, kan belysa de skillnader i imitationen som annars kan flyta förbi 

undermedvetet.  

   Located Accountabilities och Mimesis är mindre överlappande och fungerar mer i tandem. 

Oberoende på hur man använder Mimesis i sin process så finns fortfarande ett avtryck av 

skaparen i slutprodukten, samt relaterbarheten av de diverse olika koncept som finns med i 

produkten. Genom situerad kunskap får man reda på att så är fallet, och Located 

Accountabilities ger insikten av att det är tillåtet, men också att på grund av det så är man 

ansvarig för det avtrycket, och vilket avtryck det kommer lämna i sin tur. 

   Det är en sak som vi känner att vi missar om man använder sig av metoden “Make believe”, 

oss själva. Våran mimesis av saker ändras beroende på oss som arbetar med detta. 

Exempelvis vi som bor här i norden har en annan fiktionell verklighet av nordisk fantasi än 

de som bor exempelvis i mellanöstern. Därför finns det också en risk att det vi anser som 

relaterbart inte är relaterbart för andra. Det är också en av de viktigaste delarna av designen 

om man ser det utifrån situerad kunskap. Att våran syn på en nordisk värld gör världen unik 

och inte bara en kopia.  
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3.2 Slutsats 

   Vår frågeställning har varit: Hur kan man använda Mimesis i en Medieteknisk 

spelproduktion?  

   Vi har kommit fram till att  
Genom vårt gestaltande så har vi kommit fram till en ny definition av mimesis, som kan 

liknas till relaterbarhet. I sin essens är det inte så skilt från att använda olika termer för att 

förklara ett koncept när man pratar till olika grupper (Till exempel: Ett äpple plus ett äpple 

för att förklara matte för barn). Alla personer har sin egen mimesis, d.v.s. nät av koncept och 

hur de relaterar till varandra (vilka saker är lika, vilka är olika). Det leder till att alla ting 

sedan får ett eget mimesis i och med vilken plats de får i en persons, eller en grupps, mimesis. 

Detta konceptnät liknar vi någorlunda filosofiskt till den subjektiva världen varje person 

upplever och innehar. På detta sättet så har alla en egen värld via “Mimesis as Relatability”. 

  Tanken är att om man tänker på hur man använder mimesis i ens design så får man mycket 

mer kontroll över slutprodukten, och kanske också över spelarupplevelsen.  
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Ordlista 
Mimesis:  
Nya definitoner på Mimesis: 

1) Konceptnätet en person har när det gäller vilka ting som är lika eller olika varandra. 
2) Ett tings plats i en mimesis (1) och det konceptnät som formas utifrån den platsen. 
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Teknisk Bilaga 
 

● Unreal Engine 4 
○ Spelmotor som vi byggde spelet med. Vi har använt oss av deras visual 

scripting funktioner, och inte C++.  
○ Den inbyggda material editorn i Unreal Engine 4 
○ Den inbyggda animations editorn i Unreal Engine 4 

● Maya 
○ 3D-Modelleringsprogram som vi använde för att göra modeller till spelet, 

rigga modellerna och redigera dem. 
● Roadkill 

○ Ett plugin till Maya som hjälper en UV-mappa modeller effektivt 
● IKinema 

○ Ett program som fungerar som plugin till Unreal Engine som använder sig av 
redan definierade IK-riggar för att man ska kunna ha en kropp som följer dig i 
VR 

● HTC Vive 
○ HTC Vive är det HMD (Head Mounted Display), eller VR-headset vi använt 

oss av. 
● Motionbuilder 

○ Redigerar animationer samt för över animationer mellan olika modeller  
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