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Abstrakt 
 

Trovärdighet inom fiktiva världar är något som många strävar efter, men hur kan vi uppnå 

den känslan?  Inom film och litteratur används begreppet verisimilitude för att definiera ett 

verks sken av sanning eller verklighet och därmed även dess förmåga att framstå som 

trovärdig. Härstammat från Platons och Aristoteles mimesis, det vill säga imitation av 

naturen, utvecklades termen verisimilitude för att ge fiktiva verk möjligheten att undersöka 

och pröva hur de kan bli mer trovärdiga. För att nå trovärdighet pekar begreppet på hur väl 

åskådaren kan relatera verket till verkligheten, för om detta förekommer, kan verket genast 

bli mer trovärdigt.  

 

Begreppet verisimilitude används främst inom fiktiva verk för film och litteratur, men det 

finns väldigt lite forskning om detta inom spelmediet. Vi anser att verisimilitude kan ha värde 

inom denna medieform för att ge speldesigners en bättre uppfattning om hur de kan designa 

spel mot trovärdighet. Med hjälp av Anneli Lehtisalo och hennes studier av filmen Runon 

kuningas ja muuttolintu har vi byggt upp en förståelse över verisimilitude och dess bruk inom 

filmmediet. Vi har även med hjälp av Kamal Bhatt och hans text Believability in computer 

games (2007) undersökt hur trovärdighet inom spel urskiljer sig från andra medieformer och 

vilka kvalitéer ett spel behöver för att vara trovärdiga. Med dessa förståelser har vi sedan i en 

gestaltning designat en fiktiv spelmiljö med verisimilitude som ett designperspektiv. Med 

detta menar vi bidra med en grund för hur en kan designa spelmiljöer mot trovärdighet. 

 

Nyckelord: Verisimilitude, trovärdighet, spel, verklighet 
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Abstract 
 

Believability within fictional worlds is something many strive for, but how does one go about 

to achieve it? Movies and literature use the concept of verisimilitude to define a work of 

fiction’s appearance of being true or real and with this, also define how believable it is. 

Originating from Plato and Aristotle's term mimesis , which refers to the imitation of nature, 

the term verisimilitude developed into its current form to be used as a way of analysis to 

better understand how believability may be achieved. To do this, the term points to how well 

an audience can relate the fictional world to our own world, for if this is done well, it 

instantly becomes more believable. 

 

The term verisimilitude is mostly used within the works of movies and literature and as such, 

there is very little research to be found in relation to its use in video games. We argue that the 

incorporation of verisimilitude within video game design can prove to be a valuable tool to 

aid in how we design towards more believable worlds in video games. We will in this 

bachelor thesis inquire the help of Anneli Lethsalos studies on verisimilitude within movies 

and genres build an understanding of how verisimilitude is used within the films. 

We also inquire help from Kamal Bhatts studies on believability within computer games to 

research how believability in video-game differ from other mediums and what qualities a 

game needs in order to be seen as believable.  With this newfound understanding we then set 

out to design our own game environment with verisimilitude as a design perspective. With 

this we hope to establish a ground to how one can design around believability in 

video-games. 
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Samskrivande 
 

Följande kandidatarbete har skrivits i samarbete mellan två studenter: Sebastian Lund & 

Sondre Huhtala. Tillsammans har vi hämtat och läst forskningsmaterial där vi sedan 

diskuterat och bedömt dess relevans inför undersökningen. Vi har skrivit gemensamt i varje 

kapitel, med blandade metoder för skrivprocessen. Delvis har vi skrivit gemensamt på ett och 

samma kapitel för att medföra störst tankekraft på vad vi försöker skriva, annars med ett 

varsitt utdelat sub-kapitel. Under skrivprocessen har vi regelbundet och gemensamt gått 

igenom att vår text stämmer överens med vad vi försöker berätta före vi fortsätter skriva på 

nästa kapitel. Gemensamt har vi korrekturläst och bearbetat texten. 
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1. Bakgrund 

 

Den digitala spelindustrin är en av de industrier vars teknologiska framsteg avancerar i 

hisnande fart, och med spel som Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games, 2018) kan 

utvecklarnas strävan efter realism ses tydligt i den värld de konstruerat. I den så förväntas 

spelaren inte bara att utforska dess värld och narrativ, utan att även ta del av livet under 

1899-talets vilda västern in i minsta detalj. Att skjuta med vapen är till exempel inget nytt 

bland den drös av andra likartade spel som finns idag men i fallet av Red Dead Redemption 2 

så tar Rockstar Games detta en bit längre i att spelaren behöver rengöra sina vapen 

regelbundet för att de ska fungera ordentligt. Även spel som tillhör genrer som typiskt kan ses 

som väldigt orealistiska kan fortfarande ses sträva efter detta verklighetstrogna ideal. Ett 

exempel är fantasy-spelet Final Fantasy XV (Square Enix, 2016), ett spel fullspäckat med 

magi och monster. Inuti spelet får spelaren en bil som är dess primära sätt att färdas genom 

världen och även då dess värld innehåller en rad olika oförklarliga magiska element så 

behöver spelaren regelbundet göra sådana alldagliga saker som att tanka och reparera sin bil. 

Det här kan få en att undra varför. Vad är det som finns inom denna domän av det realistiska 

som vi strävar efter så mycket? 

 

Ett spår som dyker upp ofta inom designvärlden är trovärdighet, viljan att skapa fiktiva 

världar som - oavsett hur olika de kan vara från vår egna värld, kan kännas som en levande 

plats. Det vill säga, en värld som skulle kunna existera. Denna trovärdighet grundas i vår 

förmåga att tro på den fiktiva världen, exempelvis dess lagar och natur, i relation till vår egen 

uppfattning av verkligheten. Om en fiktiv värld ger en realistiskt grundad uppfattning till 

åskådaren, kan den genast bli mer trovärdig (H. Kim et al, 2004). Bruket av realism inom 

fiktiva världar har i andra medier som film beskrivits med hjälp av ordet verisimilitude, vilket 

väckte vårt intresse och fick oss att undersöka begreppet för att se just vad det innefattar. 

Enligt Encyclopaedia Britannica så beskrivs det som följande: 

 

Verisimilitude, the semblance of reality in dramatic or nondramatic fiction. The 

concept implies that either the action represented must be acceptable or convincing 

according to the audience’s own experience or knowledge or, as in the presentation of 
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science fiction or tales of the supernatural, the audience must be enticed into willingly 

suspending disbelief and accepting improbable actions as true within the framework 

of the narrative (Encyclopaedia Britannica. 2019). 

 

Begreppet handlar om ett dramatiskt eller icke-dramatiskt fiktivt verks förmåga att skildra 

verkligheten för att dess innehåll ska övertyga och/eller accepteras av publiken. Anneli 

Lehtisalo från University of Tampere har analyserat författaren Steve Neales studier om 

filmgenrer genom boken Genre and Hollywood (1999), där han hävdar att om något i en film 

är lämpligt enligt publikens förväntningar, är det rimligt för dem. (Lehtisalo, 2011) 

 

Då verisimilitude det handlar om fiktiva verk så innefattar det även verk i formen av spel. 

Däremot är begreppet väldigt främmande i denna kontext då majoriteten av källor om 

begreppet har kretsat runt film och skönlitteratur. Därför vill vi bidra med forskning om 

verisimilitude genom spelmediet. Vi har valt att göra det genom att undersöka hur 

verisimilitude överförs till spelmediet och hur det kan bidra till skapandet av trovärdiga 

digitala spelmiljöer. 

 

1.1 Frågeställning 
 

Vad är det som får en fiktiv värld att upplevas som trovärdig och hur kan en gå tillväga för att 

designa trovärdiga spelmiljöer? 

 

1.2 Syftet med undersökningen 
 

Syftet med denna undersökning är att utforska begreppet verisimilitude och dess koppling till 

trovärdighet inom fiktiva världar samt hur kunskap om begreppet i kontext till spelmediet kan 

bidra till design av trovärdiga spelmiljöer. Genom utveckling av en gestaltning menar vi att 

designa en spelmiljö med verisimilitude som designperspektiv och se hur det påverkar 

designprocessen. 
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Vi syftar på att undersöka begreppet i kontext av spelmediet då vi anser dess bruk inom film 

och litteratur vara väl dokumenterat men att vi finner det bristande i relation till spelmediet. 

Vi vill därför själva bidra med forskning om verisimilitude inom området av speldesign för 

att bygga kunskap om hur vi kan designa spelmiljöer för en trovärdig upplevelse. Med detta i 

åtanke så vill vi därför inte gestalta en spelmiljö med målet att slutligen testa hur trovärdig 

den faktiskt blev, utan istället ge exempel på en grund till hur en kan designa spelmiljöer mot 

trovärdighet. 
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2. Tidigare & aktuell forskning 
 

Detta kapitel kommer ta upp och diskutera de källor om verisimilitude vi hämtat och använt 

inom undersökningen. Vi presenterar verisimilitude i tre olika former. Först dess bakgrund 

där vi går i djupare detalj om vart verisimilitude kom ifrån och hur det formades. Vidare tar 

vi upp verisimilitude i kontext till film och litteratur med hjälp av en artikel som diskuterat 

just verisimilitude. Slutligen diskuterar vi trovärdighet inom spel med tre underliggande 

element i form av agens, konsekvens och trohet för att sedan koppla dessa till verisimilitude. 

 

2.1 Verisimilitudes bakgrund 
 

Verisimilitude syftar som tidigare sagt på ett fiktivt verks förmåga i att framstå som verklig. 

Begreppet handlar inte om hur realistiskt verket är mot verkligheten, utan snarare hur 

trovärdig representationen är mot åskådarens uppfattning av verkligheten. Detta sätt att se på 

fiktiva verk kan spåras tillbaka till antika Grekland, där filosoferna Aristoteles och Platon 

diskuterade idén om mimesis, vilket är, enligt dem, representationen av natur/verkligheten i 

alla artistiskt skapade verk, då Platon anser att alla sådana verk är en imitation av den sanna 

verkligheten. Platon beskriver det som allt som existerar är skapat i dess ideala form av gud 

men att det människan kan uppfatta enbart är en skuggig representation av denna ideala form, 

en form som återigen förvrängs i människans försök att avbilda den (Encyclopædia 

Britannica, u.å.). Detta diskuteras även i boken The Dialogues of Plato  (Plato,1899), där han 

skriver om en diskussion med Sokrates och med hjälp en metafor utforskar tanken av den 

sanna formen. I denna metafor så pratar Sokrates om hur flera versioner av ett objekt (i detta 

fall en säng) kan existera samtidigt men i olika grad av sanning till dess ideala form. Den 

första, sanna och ideala formen, är den skapad av Gud och existerar endast som en idé. Från 

denna idé så skapar sedan snickaren en representation av sängen, en imitation och inkomplett 

version av dess ideala form då den skapats genom människan. Ytterligare en version skapas 

sedan av målaren, i hans avbildande av sängen. Målarens version blir då en ofullständig 

sanning, då den blir en imitation av en imitation (Plato, 1899). Samtidigt som målarens verk 

är långt ifrån den ideala formen är den inte heller helt falsk. Bitar av den sanna formen finns 

kvar inuti imitationen och kan därför lyftas fram. Detta kan relateras till filosofin av 
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essentialism, där alla objekt innehar egenskaper som är väsentliga för dess identitet. Det är då 

denna essens som måste lyftas fram för att imitationen ska uppfattas som det avbildade 

objektet (Encyclopædia Britannica, u.å.). Sokrates beskriver det som följande: 

 

For example, a painter will paint a cobbler, carpenter or any other artist, though he 

knows nothing of their art; and if he is a good artist, he may deceive children or 

simple persons, when he shows them his picture of a carpenter from a distance, and 

they will fancy that they are looking at a real carpenter. (Platon, 1899 s.1453) 

 

Målaren kan därför, med skickligt utförande i avbildandet, skapa en falsk sanning, något som 

kan upplevas som verkligt om det uppnår en hög grad av trovärdighet. 

Att något ska vara trovärdigt betyder dock inte att det behöver vara realistiskt. I texten An 

Oz−Centric Review of Interactive Drama and Believable Agents (1997) tar Michael Mateas 

upp begreppet i en av sina texter: 

 

Believable is a term coming from the character arts. A believable character is one 

who seems lifelike, whose actions make sense, who allows you to suspend disbelief. 

This is not the same thing as realism. For example, Bugs Bunny is a believable 

character, but not a - realistic character. (Michael Mateas, 1997 s.5) 

 

Med detta så kan en koppling göras mellan dessa olika begrepp. Verisimilitude kretsar runt 

ett fiktivt verks förmåga att anses som trovärdig, vilket skapas genom mimesis, 

representationen av det verkliga. Genom att lyfta fram bitar av verkligheten i ett verk så får 

åskådaren något att relatera till, vilket ger verket dess trovärdighet. Med en hög nog grad av 

verisimilitude så kan det fiktiva upplevas som trovärdigt nog för att tillåta “the suspension of 

disbelief”. Begreppet handlar om att uppnå ett tillstånd där en tillfälligt accepterar saker som 

är icke sant eller osannolika, i mån av att kunna njuta av ett fiktivt verk (Oxford Dictionaries, 

u.å.). 
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2.2 Verisimilitude inom film och litteratur 
 

Vilka tidigare konstnärliga uttryck kan vi utforska där kontextberoende spår av verisimilitude 

kan finnas? Lehtisalo har analyserat den verklighetsbaserade finska filmen Runon kuningas ja 

muuttolintu (The King of Poetry and a Migrant Bird, 1940) och diskuterar allt från 

källmaterialet som filmen utgår från, dess produktion och även dess slutgiltiga mottagande 

bland kritiker. Lehtisalos artikel syftar på att utforska hur referenser till de verkliga händelser 

filmen baseras på, samt hur produktionsteamets bruk av verisimilitude bidrog till filmens 

positiva mottagande av publik och kritiker. Detta för att klargöra hur verisimilitude och dess 

olika former var en väsentlig del av filmen och hur verisimilitude är en del av grunden för en 

underhållande filmisk upplevelse (Lehtisalo, 2011). Lehtisalo använder sig i sin analys av 

Steve Neales definition av verisimilitude (en vidareutvecklad definition från Tzvetan 

Todorov) som sett ur boken Genre and Hollywood (2000), där verisimilitude kan delas upp i 

två delar: Social/kulturell- och generisk verisimilitude. Social/kulturell verisimilitude är 

enligt Neale kopplat till allmän åsikt om ett verks rimlighet, i att det syftar på om folket anser 

verket vara sant eller verkligt i kontext till den verkliga världen. Todorov framtonar dock att 

social/kulturell verisimilitude inte är detsamma som att vara sann eller verklig, utan att det 

motsvarar diskurser som anses vara sanna. Då Runon kuningas ja muuttolintu var en 

biografisk film så krävdes vissa element av social/kulturell verisimilitude, som exempelvis 

namn på verkliga personer, igenkännbara händelser eller egenskaper hos vissa personer 

(Lehtisalo, 2011). I fallet av Runon kuningas ja muuttolintu så fokuserar filmen på 

nationalskalden Johan Ludvig Runebergs liv under 1800-talets Finland, vilket satte stor press 

på den från publiken då den riskerade att missrepresentera någon som ansågs något av en 

nationalhjälte. Filmen lyckades dock hålla sig inom ramarna som satts av dess genre, till stor 

del av bland annat filmteamets noggranna forskning och avbildande av dåtidens finska 

överklassliv samt skådespelaren Eino Kaipainens porträtterande av Runeberg. Dessa delar 

bidrog mycket till filmens trovärdighet då det stämde överens med publikens uppfattning om 

den tidsperioden och deras bild av Runeberg. Kulturell verisimilitude framhäver att ha i 

åtanke vilken publik en utvecklar för, samt dess förväntningar av verket. I kontext till 

Runebergs film sattes hårda förväntningar från folket gällande filmens verisimilitude, då han 

var en sådan känd och väl omtyckt person. 
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Generisk verisimilitude består enligt Neale av de regler och oskrivna lagar som en text måste 

följa för att vara rimlig (Lehtisalo, 2011). Exempelvis så förväntas en se ett monster i en 

monsterfilm, dans och sång i en musikal och mysterier i en deckare. Det är ofta dessa typiska 

delar av en genre som lockar publiken i första början (Neale, 2000). I biografiska filmers fall 

så handlar det om filmens historiska noggrannhet, samt folks reaktion på hur väl de godtar 

avbildningen. Detta ställs inför större utmaningar när det kommer till att ta kreativa friheter 

för att exempelvis höja dramatiken eller andra ändringar i filmens produktion. Ett exempel av 

detta kan pekas mot hur alla i filmen pratade finska när de verkliga personerna som avbildas 

dels pratade svenska. Denna ändring gjordes för att det skulle passa demografin som filmen 

släpptes till, alltså finska människor i Finland (Lehtisalo, 2011). Om vi går utanför 

verklighetstrogna verk så kan vi överträda realistiska gränser och ta större kreativa friheter. I 

en skräckfilm baserad på science fiction kan publiken lättare förvänta sig påhittade element 

men ändå se verket som trovärdigt. Med de normer som medförs av science fiction genren så 

breddas åskådarnas gräns för vad som kan ses som acceptabelt, så länge som narrativet följer 

genrens regler. Neale nämner även att båda typer av verisimilitude kan ses i filmer och att det 

existerar en sorts spänning mellan dem. I vissa genrer så kan delar av generisk verisimilitude 

överskrida kulturell verisimilitude. Fantasi-filmer kan exempelvis innehålla många element 

som ses som overkliga men som ändå accepteras av publiken då genren förutsätts innehålla 

dessa saker (Neale, 2000). 

 

Filmskaparna lyckades i produktionen av Runon kuningas ja muuttolintu  uppnå en tillräcklig 

nivå av historisk noggrannhet för att kunna ta kreativa friheter och införa ändringar i 

narrativet för dels en högre känsla av dramatik. Lehtisalo ger ett exempel på en av dessa 

ändringar:  

 

To stress the national significance of Runeberg’s work, the film ends by showing 

Runeberg at a patriotic feast on Flora Day (13 May 1848), when the national anthem 

of Finland, Maamme-laulu, was sung for the first time in public. The historical fact is 

that he was not present at the feast. 

(Lehtisalo, 2011) 
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Det här är en stor ändring som hade kunnat förstört filmens trovärdighet, men Lehtisalo 

stödjer detta med hjälp av dramaturgen Kara McKechnie, som anser att de delar av kulturell 

verisimilitude i en Mise-en-scène (designaspekterna i en film eller teater) kan ge en nivå av 

äkthet som tillåter mer artistisk frihet inom en berättelse. Detta anser vi vara för att de fick 

publiken att uppnå “suspension of disbelief”, då de tack vare filmens höga grad av 

verisimilitude kunde se filmen som trovärdig nog för att kunna godta ändringen, även då det 

var historiskt inkorrekt. 

 

2.3 Trovärdighet och spel 
 

När det kommer till spelmediet så finner vi många av samma genrer som finns i film och 

litteratur, såsom skräck, äventyr och action. Utöver dessa så finns här ytterligare en kategori, 

en som kretsar runt att beskriva dess interaktivitet. Inom spelmediet finner vi genrer som 

exempelvis platformers, racingspel, fightingspel och äventyrsspel.  Dessa används ofta för att 

beskriva sättet som spelet spelas på, vilket innefattar både vad spelaren förväntar sig men 

även vad spelet förväntar sig av spelaren. 

 

Ett spel skiljer sig i stora delar från exempelvis en film i att filmens berättelse inte kan 

påverkas av åskådaren och att filmen kommer att fortsätta även om åskådaren inte aktivt 

iakttar den. I ett spel däremot kommer berättelsen ingenstans utan att spelaren är med och 

aktivt interagerar med den. I filmmediet får vi endast ta del av dess värld i det innehåll som 

syns på skärmen. En spelvärld är däremot ofta öppen för eget utforskande, vare sig det gäller 

att utforska miljön eller tackla en utmaning. Därmed kan spelaren dessutom föra berättelsen 

framåt i sin egen takt. Det här anser vi skiftar åskådarens roll från exklusivt observatör till 

spelare, där de tar en aktiv roll och är med och formar upplevelsen. Denna interaktion gör 

dock att trovärdighet inom spel blir ännu svårare att uppnå, då berättelsens trovärdighet inte 

bara måste hålla under skådande av världen utan även genom spelarens interagerande med 

den. Design av upplevelsen går från “vad kommer  att hända ” till “vad kan  hända”, då även de 

saker som spelaren kan göra i spelet måste kunna bevara dess “suspension of disbelief”. 

Kamal Bhatt skriver i sin text “Believability in Computer Games” (2007) om tre kvalitéer 
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som en bör ha i åtanke för att ett spel ska anses som trovärdigt, “Agency”, “Consistency” och 

“Fidelity”. 

 

2.3.1 Agency 
 

“Agency is the satisfying power to take meaningful action and see the results of our decisions 

and choices” (J.H.Murray, 1997). Agens kan sägas syfta på spelarens förmåga att kunna 

påverka spelvärlden och därmed känna sig delaktig i den. Spelet måste därför inte bara ge 

spelaren sätt att interagera med världen, utan även visa spelaren att världen påverkas och 

reagerar på dessa interaktioner. Större exempel på spelarens agens i spel kan komma i form 

av val där spelaren kan styra spelets narrativ eller göra beslut som påverkar världen på en stor 

skala men det finns även mindre val som kan ha stor påverkan på världens trovärdighet. 

 

I föreläsningen The Living World of The Witcher 3 (Global Games Conference, 2016) pratar 

Matthew Steinke om hur de på CD Project Red arbetade för att försöka göra världen av The 

Witcher 3: Wild Hunt (2015) trovärdig och hur detta kom att leda till skapandet av ett av 

spelets system. En stor del av The Witcher 3: Wild Hunt handlar om att hantera sina resurser 

genom att hitta, sälja och köpa olika saker som vapen, rustningar och material. Alla dessa 

saker behövde därför ha ett värde och när detta värde var konstant kunde det eventuellt leda 

till problem för världens trovärdighet, då kontexten av många av spelarens transaktioner 

kunde uppfattas som ologiska. Detta för att det inte räknar in identiteten av personen som 

spelaren handlar med. Steine kontextualiserar detta i sin föreläsning: “It wouldn't make sense 

for a poor herbalist, who had been living in a war ravaged world of no man's land, to be 

interested in purchasing a rusty sword from Geralt .” Denna insikt ledde till skapandet av ett 

system som aktivt justerar priserna beroende på saker som personens yrke, omgivning och 

dess relation till spelarens karaktär. Helt plötsligt hade de även skapat ett system för 

byteshandel, där spelaren kan tjäna pengar genom att sälja saker till högre pris hos de som 

faktiskt behöver eller är intresserade av dem. Dessa behov kan även ändras under spelets 

gång och kan påverkas av spelarens egna handlingar. Detta ger världen trovärdighet genom 

att göra världens påverkan på dess invånare synlig i dess interaktioner med spelaren, men 

också genom att visa hur spelaren kan påverka världen och dess invånare. Detta skapar 
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trovärdighet för att det imiterar verkligheten, då vi själva alltid är med och påverkar världen 

runt oss. 

 

2.3.2 Consistency 
 

“Consistency is ensuring that given the same state, an action will lead to the same sort of 

behaviour”(K. Bhatt, 2007). Denna kvalité kretsar runt ett spels förmåga att vara konsekvent 

med sina egna regler. Om ett spel exempelvis ger spelaren möjligheten att dyrka upp en viss 

dörr men sedan nekar spelaren denna möjlighet vid en annan identisk dörr så kan detta bryta 

mot spelarens uppfattning om hur spelet bör fungera (K. Bhatt, 2007). Detta gör att de regler 

som etablerats ifrågasätts och med det även dess trovärdighet. 

 

2.3.3 Fidelity 
 

Bhatt använder sig här av Andrew H. Feinsteins och H.M. Cannons definition av “fidelity”, 

som sett i deras text “Fidelity, verifiability and validity of simulation: Constructs for 

evaluation” (2001). Det beskrivs där som “the level of realism that a simulation presents”, 

vilket vi tolkar som ett spels grad av realistisk skildring. Bhatt menar att ett spels grad av 

realistisk skildring bör hålla en jämn nivå genom alla dess olika delar, för att det inte ska 

uppstå dissonans mellan dem. För att ge exempel på detta så nämner han spelet Ultima IX 

(Origin systems, 1999), där utvecklarna lagt in både en natt/dag- och vädercykel. Dessa 

system har dock ingen påverkan på befolkningen i spelet, som varken sover eller bryr sig om 

olika oväder. Samtidigt som spelets natt/dag- och vädercykel var menad att göra spelet mer 

realistiskt så bidrar det mer till att synliggöra hur icke-realistiska invånarna är och tar då 

istället bort ifrån världens trovärdighet. Om en jämn nivå av realistisk skildring inte kan 

hållas i alla delar av ett spel så kanske det är bättre att exkludera de delar som inte stämmer 

överens. 

 

I vår mening så kan dessa tre kvalitéer alla ses beröra verkets verisimilitude då de alla tre på 

något sätt bidrar till att få spelvärlden att fungera mer som verkligheten och såsom vi 
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uppfattar att en fiktiv värld bör fungera. Dessa kvalitéer kan därmed bidra till hur trovärdig 

vår gestaltning kan bli. 

 

2.4 Sammanfattning 

 

Vi har då kommit fram till att verisimilitude kretsar kring ett fiktivt verks förmåga att anses 

som trovärdig och är en utvecklad form av mimesis, där alla artistiska verk kan ses som en 

representation av verkligheten. Det är denna verklighet som ligger som grund för verkets 

trovärdighet och nås genom att lyfta fram de bitar av verkligheten som existerar i verket, dess 

essens, som beskrivet i essentialismen. Dessa bitar av verkligheten är det som åskådaren av 

verket sedan kan relatera till, det vill säga dess grad av verisimilitude. I fiktiva verk kan då 

verisimilitude enligt Neale delas upp i två delar, i den generiska delen som kretsar runt det 

fiktiva verkets rimlighet i kontext till de regler dess genre medför, och sedan dess 

sociala/kulturella del som kretsar runt publikens uppfattning om verket är sant eller verkligt i 

kontext till den verkliga världen. I mötet och design av dessa element kan en hög grad av 

trovärdighet nås vilket kan bidra till större kreativ frihet. Från detta filmbaserade kontext 

ledde vi sedan vidare med att istället undersöka trovärdighet i kontext till spelmediet. För att 

undersöka detta har vi då tagit hjälp av Kama Bhatt och hans tre påstådda kvalitéer som ett 

spel bör ha i åtanke för att uppnå trovärdighet. Bhatt benämner de tre som kvalitéerna agency, 

consistency och fidelity och efter vår genomgång av dem anser vi att de alla relatera till 

verisimilitude då de alla är riktade mot att mer realistiskt skildra hur vi uppfattar spelvärlden. 

 

 

 

 

 

 

16 



3. Metod 
 

Under detta kapitel presenteras de metoder som använts för utvecklingen av vår gestaltning 

såsom projektmetoden scrumban och designmetoder som lotus blossom-metoden, 

brainwriting-metoden och moodboards. Vi avslutar kapitlet med att förklara hur vi genom 

designprocessen använt verisimilitude som ett designperspektiv. 

 

3.1 Scrumban 
 

För att strukturera och kontrollera arbetsflödet i projektets olika faser, har gruppen använt en 

kombination av Scrum och Kanban som projektmetod, det vill säga Scrumban. 

 

Både Scrum och Kanban är kategoriserade som “agila” projektmetoder, vilket innebär att de 

är fokuserade på att utveckla mot inkrementella och iterativa delresultat. (Association for 

Project Management, APM). Detta arbetsflöde innebär att en grupp har möjligheten att göra 

potentiella ändringar mitt i projektet, samt möjligheten att ge återkoppling till varje stadie 

som projektet medför. Agila metoder kan i detta fall vara passande ifall en arbetsgrupp tar sig 

an outforskat territorium. 

 

Scrumban består av Scrums sätt att strukturera och optimera arbetet genom prioritering av 

arbetsuppgifter från en “backlog”, dagliga möten, satta arbetsroller och regelbunden 

återkoppling, och Kanbans sätt att visualisera arbetsflödet, begränsa mängden aktiva 

arbetsuppgifter, och bevara iterativa arbetsprocesser (Agile Alliance, 2019).  

 

Denna metod kan vara effektiv för att göra Scrums agila arbetssätt mer flexibelt med hjälp av 

Kanban. Genom vårt bruk av scrumban har vi därmed byggt upp en egen anpassad version. 

Med kanban som bas tillämpar vi scrums dagliga möten för att sätta upp mål och ge 

återkoppling gällande vårt dåvarande läge i projektet. 
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3.2 Lotus-Blossom 

 

Figur 1 . Illustration av lotus-blossom metoden. 

 

När vi påbörjade arbetet av gestaltningen använde vi oss av en rad olika metoder för att 

generera, strukturera och iterera idéer och koncept. Bland dessa metoder är Lotus-Blossom 

(se figur 1) som hämtat från MediaLab Amsterdam . Metoden handlar om att välja ett centralt 

tema att bygga idéer runt, i detta fall skriftligt på en whiteboard, och därmed skriva ner åtta 

relaterade idéer runt detta tema. Vidare under processen lägger gruppen till åtta ytterligare 

idéer på de tidigare för att fortsätta utveckla dem. 

 

Lotus-blossom kan vara effektivt för att påbörja ett gestaltningsarbete, när gruppen behöver 

generera många idéer snabbt och effektivt. (MediaLab Amsterdam, u.å.) Utöver detta är det 

en effektiv metod för att motivera fritt tänkande, då det ännu är tidigt i en utvecklingsprocess, 

och för att alla gruppmedlemmars röster ska kunna höras likvärdigt. 

 

3.3 Brainwriting 
 

För att vidareutveckla och strukturera idéfasen genom Lotus-Blossom har vi använt oss av 

Brainwriting. Denna metod handlar om att samla en grupp, ett utrymme och material och 

definiera olika idéer, som sedan varje deltagare tar två minuter att bygga vidare på med tre 

lösningar till en kategori som problem, men i detta fall tre idéer för att bygga ut de idéerna vi 

samlat i tidigare metod och röstat på att fortsätta med. Efter två minuter har passerat skickas 
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dessa idéer runt ett varv där varje deltagare tar två minuter till att skriva ner tre nya idéer som 

antingen är helt unika, eller som bygger vidare på de redan nedskrivna idéerna som passerats 

runt. Gruppen fortsätter denna process i mängden varv som det finns medlemmar. (MediaLab 

Amsterdam, 2019) När metoden är fullbordad samlas varje rad av idéer, de diskuteras, och 

till slut röstar gruppen fram vilka idéer som verkar mest rimliga, intressanta och kan ses ha 

mest potential. 

 

En generell fördel bakom denna process är att det tillåter gruppmedlemmar som inte har vana 

för illustration eller att presentera att kunna dela sina idéer i skriftlig form. Detta för att inte 

hindra dess kreativa tänkande. (MediaLab Amsterdam, u.å.) Metoden är dessutom effektiv 

för att trycka projektet framåt då den uppmuntrar struktur för idéerna som genererats under 

den tidigare metoden. Detta för att i god tid komma till ett beslut om exempelvis vilken 

kreativ riktning projektet borde gå 

 

3.4 Moodboards 
 

När gruppen fastställt olika idéer eller teman att arbeta runt, gick varje medlem vidare med att 

producera Moodboards för att definiera olika teman bakom gestaltningen. Denna metod 

utförs genom att samla tidningar, bilder, hemsidor eller övrigt material som kommer agera 

som inspiration. Gruppen kan genom denna metod experimentera och bestämma exempelvis 

känslor eller attityd runt särskilda delar i gestaltningen. Detta genom att välja ut material som 

kan vara meningsfullt för projektets utveckling. Detta material placeras och arrangeras på ett 

papper, tavla eller digitalt på exempelvis en dator för att sedan kommunicera till andra vad 

som är meningsfullt för projektets design. (MediaLab Amsterdam, u.å.) 

 

Den största fördelen bakom Moodboards är möjligheten för alla gruppmedlemmar att 

kommunicera en stil, estetik eller känsla bakom olika aspekter av projektet. (MediaLab 

Amsterdam) Varje gruppmedlem kan bidra till att bestämma olika visuella och känslomässiga 

teman bakom exempelvis en spelmiljö. En kan definiera allt från dess färgtema och tidsålder 

till komposition och potentiella händelser. Inom spelutveckling kan det vara effektivt för att 

bidra med ett gemensamt visuellt tema att följa under spelets produktion när det kommer till 
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allt från programmering av spelmekaniker, 3D-modellering och berättelseskrivande. 

Dessutom är metoden effektiv för att få varje gruppmedlems unika bild på hur de uppfattar de 

teman gruppen tidigare etablerat. 

 

3.5 Storyboards 

 

När gruppen funnit gemensamma teman att utveckla gestaltningen runt, påbörjades 

utveckling av Storyboards. Denna metod används främst inom filmskapande, och handlar om 

att bestämma berättelsen filmteamet vill medföra. Projektets deltagare tecknar och skriver ner 

den översiktliga berättelsen, samt stegen som krävs för att berätta den i ett simpelt men 

komplett sätt för att kommunicera idén bakom den. Gruppen börjar med att göra skisser, och 

ber sedan om återkoppling bland utomstående för att se om vidare detalj behövs. Ifall skissen 

själv inte håller så kan en använda skrift för att fylla ut skissen och bättre kommunicera idén. 

Slutligen presenteras storyboarden i detta fall till varandra för att dela med sig av sin bild 

över hur gestaltningens händelseförlopp kan se ut. (MediaLab Amsterdam, u.å.) 

 

Denna metod är främst effektiv för att både ge skriftlig och visuell bild över hur 

gestaltningens flöde och händelseförlopp kan se ut. Det ger gruppen en möjlighet att se 

berättelsens helhet väldigt tidigt i utvecklingen, och för att få återkoppling på specifika bitar i 

berättelsen. Härifrån kan gruppen komma överens om vilka idéer som tas vidare, vilka idéer 

som kombineras och för att klarställa gestaltningens innehåll och flöde. Skisserna i 

storyboards behöver inte vara högt detaljerade då metoden syftar på att snabbt och enkelt 

kommunicera idéer, vilket motiveras vidare genom att storyboards kan innehålla beskrivande 

texter vid sidan om för att vidare förklara scenariot som presenterat i skisserna. (MediaLab 

Amsterdam, u.å.) 

 

3.6 Konceptskisser 

 

Utöver visuellt och textmässigt producerade koncept och händelseförlopp genom storyboards, 

producerades konceptskisser för att vidare experimentera med exempelvis gestaltningens 

visuella ton, miljöer och karaktärer. Konceptskisser är ett snabbt sätt att visuellt generera och 
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vidareutveckla koncept, där designteamet kan visa hur en gestaltning och dess innehåll kan se 

ut i en tidig fas. Precis som storyboards, så ger konceptskisser möjligheten att ge gruppen en 

tidig visuell helhet på gestaltningen. Detta med djupare detalj för att gynna den estetiska 

aspekten bakom designarbetet.  

 

Metoden följer en iterativ process där varje gruppmedlem producerar tio skisser på 30 

minuter till en timme. Därefter presenteras dessa skisser till gruppen, som sedan röstas på 

beroende på hur intressant och lovande de är. Gruppen väljer ut de idéer med flest röster och 

påbörjar sedan en ny iteration där de producerar tio ytterligare skisser och sedan röstar fram 

den slutgiltiga idén. (MediaLab Amsterdam, u.å.)  

 

Vårt bruk av metoden skiljer sig från den påstådda enligt MediaLab Amsterdam. Istället för 

tio skisser på 30 minuter till en timme, dedikerade vi samma tid på endast en skiss i varje 

iteration under en period av en vecka. Sedan presenterade vi dem för gruppen där vi 

diskuterade och utvärderade vardera skiss. 

 

3.7 Verisimilitude 

 

Undersökningens syfte var inte enbart att bygga upp en förståelse över hur verisimilitude är 

kopplat till trovärdighet utan även att se hur denna förståelse kan bidra till designande av 

fiktiva spelmiljöer. För att göra detta har vi under designprocessen använt verisimilitude som 

ett designperspektiv för att undersöka hur vi kan designa en trovärdig spelmiljö om hur vi tror 

spelaren kan komma att uppfatta den. Detta genom att använda Neales version av Todorovs 

generiska- och sociala/kulturella verisimilitude inom olika delar av designarbetet. 

 

3.7.1 Generisk verisimilitude 

 

Genom generisk verisimilitude ämnade vi att undersöka de förväntningar som placeras på vår 

gestaltning i samband med dess genrer. Detta innefattar förväntningarna runt de teman som 

gestaltningen kommer innehålla och även om dess tillhörande spelmekanik då spel oftast 

kategoriseras baserat på dessa. Exempel på detta kan vara genrer som plattformsspel, 
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pusselspel eller racingspel. Det här anser vi är viktigt för spelmiljöns trovärdighet då det 

bidrar till spelarens förväntningar om hur de kommer kunna interagera med spelmiljön.  

 

När gestaltningens spelmekanik har etablerats ämnar vi att undersöka vilken genre det kan 

placerar den inom och vilka förväntningar sagd genre kan placera på gestaltningen. 

 

3.7.2 Social/Kulturell verisimilitude 
 

Genom social/kulturell verisimilitude ämnade vi att undersöka hur vår design av 

gestaltningens spelmiljö och spelarens interaktion med den kan bygga upp dess trovärdighet. 

Med det här forskar vi om vad som anses som realistiskt, relaterbart, eller i detta fall 

trovärdigt under designprocessen av gestaltningens miljö och de tillhörande interaktionerna. 

För att göra detta kommer vi designa spelmiljön utifrån verkligheten för att sedan undersöka 

dess sociala/kulturella verisimilitude och ifrågasätta dess trovärdighet. Hädanefter kommer 

kreativa val genom frågan om hur vi kan designa spelmiljön och ännu falla inom trovärdig 

uppfattning. 

 

3.8 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har vi etablerat det sätt vårt gestaltningsarbete genomförts på, med hjälp av en 

anpassad version av projektmetoden scrumban för att agilt anpassa arbetsflödet, samt de olika 

designmetoder som använts för att på ett strukturerat sätt tackla de olika designfrågor som 

framkommit under arbetets gång. Slutligen har vi gått igenom hur vi ämnat att inkorporera 

verisimilitude i designarbetet av vår gestaltning genom att använda vår förståelse av 

begreppet verisimilitude och dess generiska- och sociala/kulturella delar som ett 

designperspektiv. Med stöd av verisimilitude som ett designperspektiv ämnade vi att 

undersöka de aspekter i vår gestaltning som kunnat bidra till dess trovärdighet och hur det 

påverkat våra designval. 
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4. Designprocess 
 

I detta kapitel redogör vi hur vi arbetat med gestaltning från koncept till det att vi fastställt 

spelmiljöns slutliga design i hi-fi fasen. Vi börjar med att gå igenom en visuell representation 

av designprocessen (se figur 2.) för att förklara gestaltningens olika faser. Vi kommer koppla 

våra designval till hur vi arbetat med verisimilitude och dess två olika delar genom de olika 

faserna. Vi kommer sedan genom designprocessen redovisa vårt designarbete och hur 

verisimilitude varit delaktig i vårt arbete.  

 

4.1 Inledning 
 

Gestaltnings-fasen inleddes med att strukturera upp våra projektmetoder och vår 

designprocess, för att enklare etablera och visualisera projektets arbetsflöde. 

Designprocessen var upplagd runt ett agilt arbetssätt, där projektet delades upp i tre faser som 

vi döpt till koncept, lo-fi och hi-fi. Varje fas byggdes runt funktionen att kunna genomgå fler 

iterationer utifall behovet uppstår och bestod av regelbundna punkter för analys och 

diskussion som alltid förekom varje potentiellt skifte in i nästa fas. Vi tar även slutet av varje 

fas som ett tillfälle för att se till att vår gestaltning ännu förhåller sig till vår frågeställning. 

 

Figur 2 . Visuella riktlinjer för designprocessen 
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4.2 Konceptfasen 
 

En tidig startpunkt för projektet kom från ett spelkoncept om utforskandet av bisarra tv 

världar, där spelet gick i en evig loop och varje värld är slumpmässigt vald. För att börja 

undersöka denna idé blev det första steget att få fram vad de olika tv världarna skulle kunna 

baseras på genom användandet av Lotus Blossom-metoden. Med idén etablerat som en 

mittpunkt för metoden lade varje medlem fram olika förslag på teman som sedan utvecklades 

vidare via exempel tillhörande varje förslag. Åtta olika teman togs fram men det som valdes 

att gå vidare med var förslaget att basera de olika tv-världarna på olika känslor. Ytterligare ett 

varv av metoden kördes sedan för att få fram olika förslag på känslor och de åtta som togs 

fram var nyfikenhet, obehag, längtan, ångest, rädsla, glädje, lugn och vandringslust. 

 

För att arbeta vidare på temat så användes sedan brainwriting-metoden, vilket fokuserade på 

att få fram mer utvecklade idéer på hur världar baserade på dessa känslor kunde se ut. De 

idéer som genererades av metoden visade bland annat exempel på hur inte bara händelser 

inom de olika världarna kunde hämta inspiration från en viss känsla, utan även hur miljön i 

sig skulle kunna ses som en manifestation av dessa känslor. Känslan av nyfikenhet kom att 

formas till idén av “Curio-City”, en värld där en gigantisk låst kista existerar och där en stad 

har formats runt den, i hopp om att någon gång lyckas komma åt dess innehåll. Denna känsla 

av nyfikenhet var tänkt att synas både i invånarnas beteende och intressen men även i hur 

själva staden är uppbyggd, genom att bland annat ha kistan i stadens centrum. Ett annat 

exempel baserades på känslan obehag men tog även inspiration från bathofobi (rädslan för 

djup och avgrunder) och placerar spelaren på en stor yta av tunn is, med mörka silhuetter av 

varelser som rör sig under ett mörkt hav. Detta är bara två av åtta olika idéer som gruppen 

ansåg var värda att ta vidare till nästa fas men för denna undersökning kommer vi att fokusera 

på Curio-City, nyfikenhetens stad. 
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4.3 Gestaltningens genrer och generisk verisimilitude 

 

Innan övergången till nästa fas valde vi att diskutera spelets genre och dess eventuella 

spelmekanik. Då undersökning fokuserat på designen av spelmiljöer har inte dess 

spelmekanik varit i fokus men med det sagt så anser vi tillsammans med Kamal Bhatt att 

interaktion med världen och miljön är en viktig del för att visa spelarens agens och därmed en 

stor bidragande faktor till trovärdighet inom spel. För att bibehålla vårt fokus om miljön så 

valde vi att bygga spelets mekaniker runt just utforskande, genom att endast ge spelaren 

möjligheten att styra karaktärer och genom en enda knapp kunna interagera med sin 

omgivning. 

Med detta så började gestaltning anta formen av ett äventyrsspel, en genre av spel vars fokus 

ofta handlar om utforskande och pussel (Andrew Rollings & Ernest Adams, 1972). Denna 

definition passade dock inte helt in på vår gestaltning då vi inte hade några planer på att 

inkorporera någon form av pussel i spelet. Att då beskriva vår gestaltning med denna genre 

skulle kunna ses som missledande och skulle kunna leda till problem för spelaren, genom att 

bland annat skapa problem för spelarens inlevelse då innehållet riskerar att inte ligga i linje 

med deras förväntningar.  

Inom äventyrsspels genrens subkategorier har det dock dykt upp en ny subgenre som ofta 

kallas för “Walking simulators”. Inom denna genre kan vi finna spel som exempelvis Gone 

Home (Fullbright, 2013), ett spel utan strider eller pussel och som endast fokuserar på en rik 

interaktiv miljö där spelaren får undersöka ett hus för att upptäcka historien bakom familjen 

som bott där. Spelaren gör detta genom att interagera med familjens personliga ägodelar för 

att avslöja mer om vad som hänt. Även om Gone Home kategoriseras som äventyrsspel, så 

benämns den ofta som walking simulator. Definitionen av detta är fortfarande öppen för 

diskussion, men de flesta källor vi hittat överensstämmer med följande beskrivning: 

 

(...) while walking simulators may vary wildly in execution, they tend to have a few 

key similarities. Most lack puzzles or any sort of barrier to experiencing the narrative, 

with the exception of finding objects. You cannot fail a task in a way that forces you to 

repeat it, and you cannot die. Most of these games prioritize some kind of storytelling, 

be it linear or variable depending on your in-game decision making. (Salon, 2017) 
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Denna beskrivning passar väl in på vår gestaltning och bör få gestaltningen att närmare passa 

in med de förväntningar som byggs upp av dess tillhörande genre.  

Med detta ansågs projektet ligga i fas med planeringen och med det material vi hade förberett 

gick vi vidare till nästa fas. 

 

4.4 Lo-fi fasen 

 

Inför Lo-fi processen togs idéerna som utvecklades under idé- och konceptfasen vidare 

genom storyboards och konceptskisser. Genom storyboards fick vi som sagt möjligheten att 

visualisera en komplett överblick för spelets händelseförlopp. Denna metod var särskilt 

effektiv för de i gruppen som hade större självsäkerhet för skriftligt konceptualiserande över 

det visuella elementet. Med detta var konceptskisser också effektiva för att ge de estetiskt 

drivna gruppmedlemmarna en större möjlighet att visuellt kommunicera hur spelets miljöer 

kan se ut och agera för spelaren. 

 

Storyboards hjälpte oss att genom både text och bild utveckla våra idéer, främst för att pröva 

flödet av spelets händelseförlopp, och för att få en tidig helhet av hur spelet kan se ut och 

fungera. Allt från att illustrera spelets färdriktning som spelaren är tänkt att följa och vilka 

föremål som spelaren kan interagera med på vägen, till att skriva hur varje interaktion 

fungerar och hur spelaren kan påverka spelmiljön med dessa. 

 

Utöver detta producerades konceptskisser för att genom forskning och komposition 

visualisera den påstådda spelmiljön i geografi, kultur, naturresurser, och interaktion. 
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4.5 Konceptet Curio-City  
 

Som tidigare nämnt kommer vi i denna undersökning fokusera på konceptet av staden 

Curio-City, som baserats på känslan av nyfikenhet. Vi började utveckla stadens geografi, 

natur och kultur genom konceptskisser och storyboards. Trovärdighet är som sagt spelmiljöns 

största fokus, och vi började här forska om vad som kännetecknar platsens rimlighet att 

bosätta sig på, dess kultur och dess invånares överlevnad. Den viktigaste punkten för att nå en 

tillräcklig nivå av verisimilitude är balansen mellan vad som får miljöns fantasi och logik att 

kännas rimlig, men inte alltför lämpligt för att det ska falla utanför spelarens fantasi, 

förståelse och uppfattning om vad en stad behöver och hur den fungerar.  
 

4.6 Geografi och kistans storlek 
 

För att hålla stadens geografi rimlig tittade vi närmare på balansen mellan temat om 

nyfikenhet och hur dess levnadsvillkor ser ut. Genom konceptskisser experimenterade vi om 

Curio-Citys överliggande layout, kistan, dess storlek och stadens uppbyggnad runt den, samt 

tillgänglighet till naturen och dess naturliga resurser (se figur 3).  

 
Figur 3. Första skissen av Curio-City inriktat på dess layout, uppbyggnad och natur. 

 

Av att staden och kistan befinner sig bland berg är den relativt svåråtkomlig. Däremot 

framhäver vi befolkningens nyfikenhet och dess dedikation till att bo där genom hur långt de 
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är villiga att gå för att komma fram till denna stad och bosätta sig där. För design av kistan 

kom dess storlek i fråga, om hur stor den skulle vara för att stötta nyfikenheten, men 

samtidigt inte vara alltför stor för att den ska uppfattas som orimlig. Kistan behöver vara stor 

nog för att stötta stadens motivation till varför den byggts runt kistan genom dess potentiella 

mängd rikedomar. Däremot så kan kistan inte vara för stor för att folket ska vara fysiskt 

odugliga att göra nycklar stora nog för att låsa upp den. 
 

4.7 Kistans material, stadens kultur och ekonomi 
 

Då kistan konceptualiserades och gestaltades som runt 20 meter i bredden, och 10 meter i 

höjden, uppstod frågan om vart den kom ifrån, varför den befinner sig där, och vad för sorts 

material den är gjord av med tanke på att stadens befolkning inte har möjlighet att slita upp 

den (se figur 4). Just här har vi tagit kreativa friheter för att dels motivera miljöns 

fantasi-element. Kistan är tänkt vara konstruerad av ett material okänt för invånarna. Detta 

kombinerat med kistans storlek är menat att motivera dess mystik om en annan art av större 

fysiska och hantverks-förmågor. Av att kistan var tänkt vara gjord av ett material hårdare än 

vad befolkningen kan slita upp, så började de fokusera på att smida nycklar med hjälp av 

metaller från gruvor. För att driva dessa smedjor så behövs material, och främst metaller. 

Därför har vi diskuterat om gruvor och vad för sorts material de kan gräva efter. Detta 

passade då staden är omringad av berg, där de kan gräva efter metaller. Med antalet nycklar 

som smids, antalet smedjor i staden och dess kultur och hantverk framhävs dess skicklighet 

och möjlighet att bygga sin ekonomi på materialet de hämtar och hantverket de producerar. 

De använder sig av sina skickligheter för att smida verktyg, souvenirer, prydnader och andra 

tematiska smycken som - kombinerat med dess kulturella estetik om nycklar, lås och 

nyfikenhet över kistan, bygger värde för dem att sälja.  Dess nyfikenhet och hantverk blev då 

byggstenarna för Curio-Citys kultur.  
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Figur 4. Skiss av Curio-City i närbild inom staden med kistan i mitten och en invånare som använder en nyckel 

för att försöka låsa upp kistan. 
 

4.8 Curio-City och spelarens interaktioner 

 

Nästa steg var att diskutera de sätt spelaren kan interagera med Curio-City och dess miljö 

samt hur vi kan framhäva spelarens agens med dessa interaktioner. Som J.H.Murray skriver 

om agens så kan vi medföra större trovärdighet för spelaren genom dess interaktion, därmed 

delaktighet och påverkan till spelmiljön och vice versa. Vi konceptualiserade spelarens 

interaktion genom storyboards (se figur 5). Detta inkluderade spelarens introduktion till 

Curio-City, hur vägen genom miljön kan se ut och olika sätt spelaren kan interagera med 

spelmiljön.  
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Figur 5. Storyboard som demonstrerar spelarens upptäckt av Curio-City, spelarens interaktion, ingång och 

utgång. 
 

Ett exempel av interaktioner i staden är att låta spelaren själv få försöka låsa upp kistan, 

vilket är menat att försöka lyfta fram samma nyfikenhet som staden är byggd runt hos 

spelaren. För att bevara nyfikenheten som staden är byggd runt, och för att inte etablera 

spelaren som en hjälte eller annan speciellt utvald person, så kan spelaren endast försöka låsa 

upp kistan. De kommer alltid misslyckas oavsett hur många gånger de försöker. När spelaren 

väl misslyckas, så placeras nyckeln under spelaren eller vid sidan om, vilket är menat att ge 

en visuell indikator på hur många gånger en spelare försökt låsa upp kistan. När spelet väl 

loopar och spelaren återvänder till Curio-City har mängden nycklar som använts tidigare 

sparats i en hög och spelaren kan då se de tidigare spelarnas försök att öppna kistan. Vi menar 

att uttrycka spelarens närvaro genom en subtil påverkan på spelmiljön, att spelaren lämnat 

kvar en bit av sig själv i den. Andra sätt som spelaren kan interagera med staden är att prata 

med dess invånare, som - när de erkänner avatarens närvaro, visar att spelaren är en del av 

deras värld och inte endast en åskådare. 
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4.9 Resurser för överlevnad - Del 1 
 

Med Curio-Citys kulturella identitet färdigställt gick vi vidare till att forska om nödvändiga 

resurser en stad och dess befolkning behöver för att överleva, det vill säga mat och vatten. 

Detta är en viktig punkt för stadens invånare för att göra dess plats i världen trovärdig. Från 

vilda djur som getter, björnar och får som vanligtvis befinner sig bland berg i exempelvis 

Colorado, USA (MyColoradoParks, 2019), får de tag i tillräckligt kött att äta, och exempelvis 

ull och läder för att värma sig. För att veta mer om var vatten kommer ifrån har vi forskat om 

vattendelare, och vilka vattenkällor som kan finnas upp bland bergen. Vattendelare innefattar 

ett område som kanaliserar regnvatten och snö som sedan leder vidare från en högre uppsatt 

yta, som exempelvis berg till bäckar, strömmar och floder, och eventuellt mot reservoarer, 

bukter och hav (National Ocean Service, 2019). Med detta kan berg agera som naturliga 

vattentorn. Vatten kan då strömma ner från bergen till floder som passerar utanför staden. 

Befolkningen kan därmed hämta vatten från dessa floder eller genom brunnar, där vatten 

kommer från under marken. Dessutom är vatten en viktig aspekt av smedjornas trovärdighet 

då de behöver vatten för att snabbt kyla ner materialet de smider, något smedjor i 

verkligheten ser till att innehålla. 

 

4.10 Natur 
 

Skog och vegetation är också en viktig del av hur vi forskat om Curio-Citys naturliv. Bergen 

som omsluter staden är tänkt innehålla sten och en tillräcklig mängd skog för att stadens 

invånare ska ha nog material för att kunna konstruera stadens första bosättningar, vilket 

inkluderar de första husen och en gruva. Detta var också inkluderat i skissen av Curio-Citys 

layout (se figur 3) för att ge en översiktlig bild på vad stadens natur innehåller, och hur nära 

tillgång de har till berg och skog. Trovärdighet kommer här in genom vilket sorts material 

staden bygger upp sig själv med. 

 

Med grunden lagd för Curio-Citys design, så avslutades lo-fi fasen, och vi var redo att föra 

iterationen vidare mot nästa fas. 
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4.11 Hi-fi fasen 

 

När vi väl påbörjade hi-fi fasen så beslutade vi om vilken spelmotor vi skulle jobba med och 

vilken visuell stil gestaltningen skulle anta. Som spelmotor valdes Unity (2005) då vi hade 

tidigare erfarenhet av att arbeta med den och då vi bedömde att vi inte ville disponera tid till 

att lära oss arbeta i en ny spelmotor. För gestaltningens stil så valdes en blandning av 2D och 

3D, vilket betydde att miljön och all terräng skulle skapas som tredimensionella objekt 

medans alla karaktärer skulle vara tvådimensionella och handritade. Vi gjorde detta val i ett 

försök att fördela arbetsuppgifterna då en av gruppmedlemmarna hade större erfarenhet av att 

producera 2D tillgångar. 

 

4.12 Produktion av invånare och arkitektur 

 

En av de första uppgifterna inom Hi-fi fasen var att arbeta med utvecklandet av stadens 

befolkning genom användandet av skisser och “keyframes” för att se hur de kunde se ut och 

agera. Befolkningen designades som humanoida varelser med hästhovar och spetsiga öron (se 

figur 6). Vi tog inspiration från arbetshästar för dess styrka, dragkraft och hovar som är tåliga 

för påfrestningar. Dessa designelement inkluderades för att de ska kunna arbeta i framför allt 

gruvorna när det kommer till att hantera vagnar, skottkärror och malmhund (Nordsvensken, 

u.å.). 
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Figur 6. Bilder från animationen av en kvinnlig invånare av Curio-City. 

 

Detta val gjordes för att ge spelvärlden mer av ett fantasi-element, vilket kan bidra till att 

bredda gränsen för vad som kan uppfattas som trovärdigt inom världen (Neale, 2000). Ett 

fantasi-folk kan ge världen en främmande känsla, vilket kan stödja trovärdigheten bakom 

kistans storlek, och befolkningens smått överdrivna fascination för kistan och dess potentiella 

rikedomar. Denna fascination av kistan reflekteras även i deras arkitektur. Staden började 

med små stugor, och växte ständigt med större och högre hus ju längre ifrån kistan de 

kommer. Detta för att alla invånare ska kunna ha en god sikt över kistan i centrum av staden. 

Husen har är även designade med böjda framsidor för att de ska sluta sig runt kistan då den är 

fokuset och staden har byggts/framkommit runt den för att visualisera detta. Vidare uttrycker 

befolkningen sin fascination av kistan även i mindre saker i sin kultur, genom exempelvis 

deras bänkar som konstruerats i formen av nycklar. För att få 3D modellerna att 

överensstämma med de tvådimensionella karaktärernas tecknade stil gavs alla 3D modeller 

svarta konturer för att emulera detta. (se figur 7.) 
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Figur 7. Skärmdump av ett hus med svarta konturer som sett i Curio-City. 

 

4.13 Resurser för överlevnad - Del 2 
 

När Curio-City och dess omgivning väl börjat ta form och vi bättre kunde se vår design i 

spelmotorn dök nya insikter upp gällande stadens trovärdighet. Staden och dess omgivning 

såg genast för lämplig ut då invånarna verkade ha väldigt stor och enkel tillgång till alla de 

resurser en mänsklig befolkning behövde för sin överlevnad. Om miljöns naturliga resurser 

var alltför tillgängliga, och staden alltför geografiskt lämplig så kan det ta ifrån stadens 

identitet, då tanken är att invånarna ska ha stadgat sig i området för nyfikenheten av kistan 

och inte för dess idylliska miljö. Diskussioner uppstod då om vad vi kunde göra för att tona 

ner stadens tillgång av resurser och slutade med ändringar gällande stadens vattenkälla. 

Vattendelaren som fanns i närheten av staden togs bort och en ersättning behövdes. 

Lösningen blev att forska om brunnar och om stadens befolkning och dess storlek kan stödjas 

med endast dessa för att överleva, och därmed finna balansen av vad som gör att miljön kan 

kännas mer rimlig. 

34 



 
Figur 8 & 9. En tidigare version av miljön med vattendelaren kvar och en senare version med brunnar. 

 

En överanvändning av brunnar i miljön kan tänkas se konstigt ut och kan i verkligheten vara 

skadlig för miljön då malplacerade brunnar kan leda till försaltning (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2013).  Även med den risk som brunnar kan medföra för marken ansåg 

vi att staden behövde minst två vattenkällor då den har många invånare och en stor fokus på 

smedjor och metallarbete, vilket kräver vatten (se figur 8 & 9). 

 

Vid detta stadie ansåg vi ha nog med information för att kunna besvara på vår frågeställning 

och valde då att avsluta hi-fi fasen och gå över till att bearbeta undersökningens resultat. 
 

4.14 Sammanfattning 
 

Gestaltningen började från ett spelkoncept gällande resan mellan olika världar och med hjälp 

av designmetoder gick vi vidare till att basera dessa världar på olika känslor. Världen baserad 

på känslan av nyfikenhet valdes som fokus för undersökningen för att ge oss chansen att gå 

djupare in i designen av en specifik spelmiljö. Denna värld var då Curio-City, staden byggd 

runt invånarnas nyfikenhet av den låsta kistan som befinner sig i stadens centrum. Med 

verisimilitude som designperspektiv har stadens design gått igenom flera ändringar i saker 

som dess geografi, kultur, naturresurser och interaktioner för att överensstämma med vad vi 

anser kan uppfattas som mer realistiskt och därmed mer trovärdigt. 
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5. Resultat av undersökningen 
 

I följande kapitel kommer vi att ta upp resultatet av vår undersökning och återkoppla det till 

vår frågeställning. Vi kommer först att gå igenom det vi kommit fram till gällande vad som 

får en fiktiv värld att upplevas som trovärdig och sedan gå vidare till frågan om hur en kan 

designa trovärdiga spelmiljöer genom att presentera hur vi arbetat med vår gestaltning. 
 

5.1 Verisimilitude och trovärdighet: Vad kom vi fram till? 

 

Under vår undersökning om trovärdighet inom fiktiva spelvärldar har vi kommit fram till att 

trovärdighet inom all dramatisk och icke-dramatisk fiktion (vilket inkluderar spel) 

härstammar från verisimilitude då det handlar om åskådarens uppfattning om ett sådant verk 

är sant eller verkligt. Det betyder att om målet är att skapa en trovärdig uppfattning bör en 

inte designa mot det som är  mest realistiskt utan snarare det som åskådaren kan uppfatta  som 

mest realistiskt. Skillnaden mellan dessa är att det som uppfattas som realistiskt inte 

nödvändigtvis är helt sanningsenligt av verkligheten, då ens uppfattning baseras på 

representationer skapade från ens subjektiva förståelse av verkligheten. Med hjälp av texter 

från filosoferna Platon, Sokrates och Aristoteles har vi kommit fram till att det viktigaste 

inom att bygga upp trovärdighet i ett fiktivt verk då handlar om att, precis som målaren i 

Sokrates metafor, urskilja och återge de väsentliga egenskaper som existerar inom den bit av 

verkligheten som inspirerat verket. Dessa egenskaper är det som gör att vi kan känna igen vår 

värld och oss själva i det fiktiva verket, vilket får det att kännas verkligt, det vill säga verkets 

verisimilitude. Trovärdighet inom fiktiva verk handlar därför om hur mycket av vår egen 

värld vi kan se och relatera till inom de fiktiva världarna. 

 

För att enklare analysera och diskutera verisimilitude har vi med hjälp av Todorov och Neale 

använt verisimilitude och dess generiska och sociala/kulturella delar.  

Med dess generiska del har vi närmare undersökt hur genrer kan agera som regler som ett 

fiktivt verk måste följa för att vara rimlig och kunna accepteras av publiken genom de normer 

och standarder som bildats kring en genre. I fiktiva verk kategoriserade som exempelvis 
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science-fiction och fantasy förväntas det finnas många onaturliga element som skulle kunna 

kännas malplacerade i en biografisk film. Då det är etablerat som en standard inom dessa 

genrer kan publiken enklare acceptera att dessa världar inte överensstämmer med vår egen. 

Dessa genrer kan därför också leda till att de fiktiva verken kan behöva varierande nivåer av 

verisimilitude för att betraktas som trovärdiga.  Med genren som ett ramverk för ett fiktivt 

verks regler kommer sedan dess sociala/kulturella verisimilitude för att grunda verkets 

trovärdighet inom dess kulturella kontext. Onaturliga element som exempelvis fyra armar på 

en humanoid varelse kan inom science-fiction eller fantasy anses som trovärdigt om varelsens 

biologi relaterar till insekter, där fler än två armar och/eller ben är en vanlig aspekt för 

exempelvis flugor. Vi kan ge åskådaren ett lager av trovärdighet för denna varelse av att den 

inte bara innefattar mänsklig biologi, men även relaterar till egenskaper av insekt-biologi. 

Denna typ av verisimilitude är därför kopplat till publikens åsikt och om de anser verket vara 

sant eller verkligt. 

Vi har även undersökt begreppet trovärdighet i relation till spelmediet genom Kamal Bhatts 

text gällande trovärdighet inom spel. Han tar där upp de tre kvalitéer som han anser en bör ta 

hänsyn till för att nå den trovärdigheten, det vill säga agency, consistency och fidelity. 

Agency syftar som tidigare sagt på att spelaren måste visas ha agens i en spelvärld av att ge 

spelaren meningsfulla interaktioner vars påverkan reflekteras i spelvärlden, vilket menar att 

ge intrycket att spelaren är en del av den. För att bygga vidare spelarens trovärdighet och 

inlevelse i spelvärlden måste dess regler vara konsekventa för att inte bryta spelarens 

förståelse av världens logik, det vill säga dess consistency. När spelvärlden är konsekvent 

behöver den en jämn nivå av fidelity, det vill säga realistisk skildring. Om vissa delar av 

spelvärlden är mer realistiska än andra så kan dissonans uppstå mellan dem. Enligt oss kan 

dessa kvalitéer anses beröra verkets verisimilitude då de ämnar att bidra till dess trovärdighet 

genom att få spelet att mer likna vår verklighet. 

 

 

 

37 



5.2 Hur kan kunskap om verisimilitude bidra till 

designprocessen? 

 

Som uttryckt under designarbetet för gestaltningen har verisimilitude bidragit till vår 

förståelse om hur vi gestaltar fiktiva spelvärldar till att bli mer trovärdiga. För att pröva 

designa en sådan spelmiljö har vi använt verisimilitude som ett designperspektiv och har 

under designprocessen applicerat de två delarna av verisimilitude för att styra våra designval. 

Vi har då under designprocessen utgått från vad som är realistiskt för att bygga en grund och 

sedan format om vår gestaltning efter vad som kan uppfattas som realistiskt. 

Generisk verisimilitude bidrog med kunskap om hur vi tänker på åskådarens förväntningar av 

en genre. Bland dessa är spelets interaktiva och narrativa aspekter. Vilka förväntningar har 

spelaren, och hur bemöter vi dem på ett trovärdigt sätt? Vår gestaltning fokuserar på visuella 

och miljöbaserade aspekter som spelaren ska kunna utforska och interagera med. Vi har 

därmed diskuterat gestaltningens innehåll och undersökt vilken genre den passar bäst inom. 

Då spelet går ut på att utforska och interagera med en stad utan någon form av hinder eller 

utmaning kategoriserar vi gestaltningen i detta fall som walking simulator på samma sätt som 

Gone Home gör. Gestaltningen stämmer därmed in med definitionen av den genren. 

I design av spelarens interaktioner inom Curio-City har Bhatts kvalité av agens legat som 

grund. Vi har utgått från att prioritera miljödesignen och endast ha med interaktioner som kan 

styrka spelarens delaktighet, vilket ledde till två sätt för spelaren att interagera med 

spelvärlden. Den första genom att kunna prata med invånarna och få dem att reagera på 

spelarens närvaro i världen. Den andra genom att låta spelaren interagera med kistan i 

Curio-City för att försöka få spelaren att känna igen sig i befolkningens nyfikenhet då kistan 

är en så stor del av stadens identitet. 

Social/kulturell verisimilitude var en konstant aktiv del av designprocessen då gestaltningen 

var så pass fokuserad på design av den visuella, miljöbaserade aspekten. Det bidrog till den 

kreativa processen om hur vi bemötte spelarens uppfattning av hur en stad - i det här fallet 

Curio-City, borde fungera, vad dess invånare behöver för att överleva, och vad som driver 

dess kultur. Här kom balansen om miljöns fantasi-element och sanningsenlighet i fråga för att 

försöka bevara stadens element av verisimilitude efter våra kreativa val, och därmed kom 
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essentialismen in i hur många aspekter av exempelvis ett träd vi kan ta iväg före det slutar 

överensstämma med spelarens uppfattning av vad ett träd är. Om Curio-City inte haft någon 

vattenkälla eller motsvarande naturlig resurs så tar vi genast ett steg utanför verklighetens 

normer, vilket kunde ha lett till att spelaren ifrågasatt invånarnas överlevnad. Vi måste då 

motivera hur de i så fall lever som de gör om det relaterar till onaturliga medel. 

Gällande Bhatts två kvalitéer av fidelity och consistency fann dessa ej någon plats i vår 

designprocess på grund av att vår design inte inkluderat någon punkt där de haft värde eller 

kunnat påverka gestaltningen för att bättre nå trovärdighet. Vi anser dock att de har en plats i 

design av trovärdiga miljöer, bara i ett senare stadie än punkten vår undersökning nådde. 

 

5.3 Sammanfattning 

 

Vi har under vår undersökning forskat kring och byggt upp en grundförståelse kring hur 

trovärdighet inom fiktiva världar byggs upp via verisimilitude och även hur kontexten av 

spelmediet kan påverka dessa begrepp. Med generisk och social/kulturell verisimilitude som 

designperspektiv, samt essentialistiskt tänkande har vi sedan utvecklat en spelmiljö för att 

pröva att designa mot trovärdighet. Vårt mål har inte legat i att testa hur trovärdig vår 

gestaltning slutligen blev, utan istället genom utvecklandet av gestaltningen undersöka hur en 

kan tänka runt designprocessen för att lättare uppnå trovärdighet i fiktiva verk. 
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6. Diskussion 
 

I detta slutgiltiga kapitel kommer vi att diskutera och kritiskt granska vår undersökning och 

dess resultat utifrån vårt syfte. Vi kommer även diskutera hur denna undersökning hade 

kunnat gått vidare i framtiden. 

 

Denna undersökning syftade på att utforska hur begreppet verisimilitude relaterar till 

trovärdighet inom fiktiva verk och hur en förståelse kring detta kan bidra till design av 

spelmiljöer mot trovärdighet. Detta började med att undersöka verisimilitudes rötter från 

mimesis. Vår forskning om mimesis gav oss en grund till att undersöka trovärdighet då det 

handlar om imitation av naturen, och därmed ett verks grund i verkligheten. Begreppet var 

användbart för att påbörja vår förståelse av verisimilitude. Det ledde oss till förståelsen att ett 

verk endast behöver uppfattas som sant gentemot en absolut, objektiv bild av vad som är 

sant, och av att vår spelmiljö är grundad i verkligheten kan åskådaren lättare uppfatta verket 

som trovärdigt. Det kan argumenteras att trovärdighet kan vara en självklarhet under design 

av ett fiktivt verk, men vi vill argumenterar för att det kan gå förlorad av anledningar som 

enkelt kan undvikas så länge ett designteam tar verisimilitude i åtanke. Vi kan ta Bhatts 

exempel på Ultima IX (Origin Systems, 1999) och dess dag/natt-cykel för att motivera vårt 

argument. Som vi tidigare gick igenom handlade exemplet om hur bristande fidelity kan få 

spelmiljön att mista sin trovärdighet då deras dag/natt-system inte hade någon påverkan på 

spelvärldens befolkning. Enligt vår forskning hade systemet ingen annan funktion än att 

försöka göra världen mer trovärdig och då systemet istället tog iväg från detta anser vi att de 

resurser de spenderat på att utveckla systemet har gått till spillo, vilket kunde ha undvikits om 

de hade haft bättre förståelse över spelvärldens verisimilitude under utvecklingen. 

 

Vi har menat att bidra med kunskap om verisimilitude i kontext till spelmediet för att 

medföra kvalitéerna som författare och filmskapare kan anpassa sina gestaltningar till för att 

speldesigners ska kunna medföra dessa kvalitéer på ett sätt som gynnar speldesign. Målet 

med vår undersökning och gestaltning har då varit just detta. Verisimilitude inom fiktiva verk 

är dock ingen självklarhet på samma sätt bland alla olika genrer eller innehåll. Det är viktigt 

att framhäva att våra kreativa designval hade skiljt sig om vår genre riktades mot en annan än 
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walking simulator. Därmed skiljer sig designen om vad som kan göra spelmiljön trovärdig. 

Undersökningen har då som sagt tidigare menat att bidra med ett exempel om hur en kan 

tänka runt att designa spelmiljöer mot trovärdighet. 

 

6.1 Om vi hade använt verisimilitude som designmetod 

 

Vi utgick från början av projektet med tanken att arbeta med verisimilitude som en form av 

designmetod men allteftersom arbetet fortskred så bytte vi istället till att använda det som ett 

designperspektiv istället. Med verisimilitude som designmetod hade vi planer på att fokusera 

vårt syfte mot att försöka ta reda på vad som utser trovärdighet inom vår spelmiljö efter 

återkoppling från kvalitativa- och kvantitativa studier som speltester, intervjuer och 

frågeformulär. Då vi valt att inte utföra sådana speltester för att undersöka hur trovärdig vår 

gestaltning i slutändan blev så kan vårt resultat tänkas ifrågasättas. Hur vet vi att de saker vi 

kommit fram till i slutändan leder till ett mer trovärdigt resultat? Med det vill vi peka på att 

trovärdighet i grund är ett väldigt subjektivt ämne och vilket gör kunskap om en specifik saks 

trovärdighet är nästintill omöjligt att avgöra. Vi tvivlar därför starkt på att vi med 

verisimilitude som designmetod hade kunnat komma fram till någon sorts formel om hur 

något automatiskt skulle kunna kännas trovärdigt. Det var med denna insikt vi valde att byta 

riktning. Vi ansåg att det vi istället kunde göra var att försöka förstå grunden i vad som 

bygger trovärdighet och vad som riskerar att äventyra den för att istället kunna föreslå sätt att 

arbeta runt detta. 

 

Våra metoder har bidragit till vårt fokus att designa vår gestaltning efter verisimilitude som 

designperspektiv då de har hjälpt oss att uttrycka vårt designtänk runt varje spelmiljö på ett 

utförligt sätt. Med verisimilitude som designperspektiv gentemot designmetod har vi kunnat 

sätta fullt fokus på att designa gestaltningen för att då se hur en kan designa spelmiljöer mot 

trovärdighet. Vi anser att kombinationen av våra designmetoder har gynnat vårt designarbete 

för att uppnå detta fokus då de handlat helt om att utveckla designen av gestaltningen från 

början av att bygga och strukturera idéer och koncept inom lo-fi fasen till slutet av att 

fastställa spelmiljöns slutliga design inom hi-fi fasen. 
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6.2 Fidelity och Consistency, ingen plats i designprocessen 

 

Att Kamal Bhatts två kvalitéer av fidelity och consistency ej fann en plats i vår designprocess 

är något som vi själva anser är brist i undersökningen. En möjlighet till dess uteblivande kan 

ha berott på ett fokus på kvalitén av agens. Då Bhatts text har varit den primära bidragande 

faktorn till vår forskning om trovärdighet i relation till spelmediet uppmärksammas denna 

bristande del ytterligare. När vi väl avslutade gestaltningen hade vi ej funnit ett tillfälle där vi 

kände att consistency hade bidragit med något värdefullt till undersökningen. Vi anser dock 

att dessa kvalitéer kunde haft värde i andra delar av gestaltningen. Fidelity kan tänkas ha haft 

en värdefull plats för att undersöka eventuella krockar i gestaltningens visuella stil, då 

spelmiljön var utvecklad i 3D medans dess invånare var utvecklade i 2D. Dessa två antar 

samma tecknade visuella stil som kännetecknas i dess svarta konturer. 

 

Consistency kunde ha haft en aktiv plats ifall vi hade inkluderat fler sorts interaktioner inom 

spelmiljön som kommunicerar mellan varandra på olika sätt. Curio-City innehåller endast två 

sorts interaktioner, det vill säga att kunna prata med stadens invånare, och att interagera med 

nycklar i försök att låsa upp kistan. Begreppet har inte haft en värdefull plats då det inte 

uppstått något som har hotat vår consistency under någon punkt i designarbetet. Ifall 

spelmiljön endast hade gett spelaren möjligheten att prata med vissa invånare, men inte andra 

utan motivation, eller om spelaren endast kunde plocka upp vissa nycklar för att försöka låsa 

upp kistan, hade vi riskerat att bryta spelmiljöns consistency. Det användes omedvetet och 

kom därmed inte in till att åtgärda någon brytning i Curio-Citys design. 
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6.3 Tankar och idéer inför framtida undersökningar 

 

Inför framtida undersökningar kommer vi kunna ta med oss erfarenheten att utveckla en 

spelmiljö med fokus på hur en kan designa spelmiljöer mot trovärdighet. Med de etablerade 

begreppen inom verisimilitude och trovärdighet hoppas vi att ha kunnat bidra till andra 

speldesigners strävan efter att veta mer om hur en kan designa sina spel mot trovärdighet, och 

för att bidra till fältet av forskning inom verisimilitude till fler medieformer. Begreppet kan 

mycket väl bli en räddare för att en speldesigner ska kunna hålla ihop spelmiljön på en 

grundläggande nivå, och därmed kunna bli mer kunnig om hur en presenterar spelmiljöns 

regler. 

 

Även efter vår egen undersökning anser vi att området av verisimilitude inom spel 

fortfarande är väldigt outforskad mark och anser att fortsatt undersökande skulle kunna bidra 

med mycket mer om trovärdighet inom speldesign. 
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