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Abstrakt 

I detta kandidatarbete har vi undersökt hur man på bästa sätt kan främja direktmedieringen 

med hjälp av den visuella designen. Detta utforskades och visualiserades genom ett 

tredimensionellt pusselspel med fem olika objekt som innehåller olika pussel, där vi har 

fokuserat på den visuella designen. Som designperspektiv har vi använt ramverket MDA i 

kombination med core pillars för att hålla oss inom rätt områden i vår designprocess. Några 

övriga metoder vi använt under projektets gång var: Metod 635, scrumban, moodboards. 

Resultatet blev genom vår gestaltning en kombination av olika medie- och designval i ett 

försök att hitta balansen för rätt estetiska känsla. 

Nyckelord: Direktmediering, Visuell design, Pusselspel, MDA 

 

 

Abstract 

In this bachelor thesis, we have investigated how to best promote immediacy using visual 

design. This was explored and visualized through a three-dimensional puzzle game with five 

different objects containing different puzzles, where we focused on the visual design. As a 

design perspective, we have used the MDA framework in combination with core pillars to 

keep us in relevant areas in our design process. Some other methods we used during the 

project were: Method 635, scrumban, mood boards. The result was, through our design, a 

combination of different media and design choices in an attempt to find the balance for the 

right aesthetic feeling. 

 

Keywords: Immediacy, Visual design, Puzzle games, MDA  
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1. Bakgrund 

“The medium is the message” är ett av professorn Marshall McLuhans (1964) mest kända 

citat. Med det menade han att det är själva mediet i sig, och inte dess budskap, som är av 

betydelse för människan. Genom sitt arbete i mitten av 1900-talet kring mediering och 

medias påverkan på våra samhällen, påbörjade han en diskussion som skulle komma att 

fortsätta i flera årtionden efteråt. Framåt slutet av 1900-talet vidareutvecklades tanken om 

mediering av Bolter och Grusin (1999) och så småningom dök begreppen remediering, 

hypermediering och direktmediering upp i diskussionen. Vi kommer i detta arbete undersöka 

mer om dessa tre områdena, dels vad de innebär, men även hur de kan användas på olika sätt 

och hur effekterna kan bli av olika typer av media.  

Fokus kring undersökningen kommer dock ligga främst på direktmediering, och tillsammans 

med det kommer vi även fokusera på visuell design, dels som fenomen men även som ett sätt 

att framhäva och upprätthålla inlevelse i spel. Sammankopplingen mellan visuell design och 

spelskapande kombinerar en mängd olika områden att utforska och diskutera, och 

direktmediering bidrar med ett relevant nytänkande perspektiv. Frågor som kommer tas upp 

är till exempel; Vad är direktmediering? Hur bör man tänka för att skapa en miljö med en viss 

känsla? Hur bidrar den visuella designen till ett spels direktmediering? 

Undersökningen gestaltas genom ett mentalt pusselspel i en fysisk tredimensionell miljö, och 

eftersom gestaltningsarbetet fungerat som ett samarbete med en annan kandidatgrupp har vårt 

projekt påverkats en del även av deras frågeställning som ämnade att utforska kombinationen 

av analoga/digitala medier i spel. Utmaningen för oss var att kombinera de olika faktorerna 

på ett lämpligt sätt så att spelaren kunde få en sådan minnesvärd upplevelse som möjligt. 

Inspiration och idéer till projektet kom från pussel- och äventyrsupplevelsen ‘Boda Borg’, 

live-spelet ‘Room Escape by Fox in a Box’, och pusselbrädspelet ‘EXIT the game’. 

 

1.1 Frågeställning 

“Hur kan man i ett tredimensionellt pusselspel främja direktmedieringen med hjälp av den 

visuella designen?” 
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1.2 Syfte med undersökningen 

Ett pusselspel kan generellt beskrivas som en spelgenre med mycket logiska 

problemlösningar och/eller kluriga utmaningar spelaren måste lösa för att komma vidare. 

Denna beskrivning är lämplig även på vår undersökning, men ett pusselspel som byggts upp i 

en fysisk tredimensionell miljö möter andra utmaningar än vad ett traditionellt (ofta 

tvådimensionellt) pusselspel gör. Till skillnad från dessa traditionella spel, där spelskapare 

ofta begränsar sig till en typ av medium, kommer vi utforska hur vårt spels direktmediering 

kan påverkas genom en kombination av en mängd olika medier och plattformar, både analoga 

och digitala. 

Syftet med detta kandidatarbete är därför att undersöka de olika delar som kan finnas i, och 

bygga upp, denna typ av spel. Hur upprätthåller man direktmedieringen i en fysisk miljö på 

bästa sätt? Vad är kopplingen mellan valet av media och den visuella designen, och hur kan 

användningen av dem påverka spelupplevelsen?  

Genom den kunskap vi får ska vi sedan bygga upp ett eget tredimentionellt pusselspel. Vår 

gestaltning är genom det ett svar på vår frågeställning och vårt syfte. 

 

1.3 Det gemensamma textskapandet 

Detta kandidatarbete har skrivits av Anna Högberg och Astrid Isaksson. Skrivandet har alltid 

haft sin grund i en metatext som vi sedan har utvecklat separat, eller gemensamt under 

diskussion. Anna skrev grunden till inledningen av bakgrunden och syftet, dessa har sedan 

utvecklats av båda under arbetets gång. Under kapitel 2: tidigare & aktuell forskning skrev 

Anna ‘2.1 Mediering’ och Astrid skrev ‘2.2 Visuell design’. Även kapitel 3: metoder skrevs 

separat, där skrev Anna om MDA, metod 635, samt moodboard, och Astrid skrev delarna om 

scrumban, core pillars, tankekartor samt delen om prototyper. Till designprocessen skrev 

Anna en metatext som vi sedan gemensamt utvecklade under diskussion. Övriga delar har 

6 



 

skrivits gemensamt. Kapitel 4.4.1 har skrivits tillsammans med personerna i vår 

samarbetsgrupp; David Lööf och Albin Wahlström. 

Allt textskrivande har skett gemensamt i Google Documents dokument för att hålla varandra 

uppdaterade, men även för att ge varandra feedback. Utöver det har all stavnings- och 

grammatikkontroll har utförts av Anna. 

  

1.4 Sammanfattning 

I det första kapitlet inledde vi med en kort beskrivning om begreppet medierings ursprung. Vi 

tog även upp vilka områden vi vill utforska samt hur vi valt att gestalta dessa. 

Vi gick även igenom vår frågeställning “Hur kan man i ett tredimensionellt pusselspel främja 

direktmedieringen med hjälp av den visuella designen?” samt gick vi igenom syftet med 

kandidatarbetet. 

Vi avslutade kapitlet med att beskriva samskrivandet av texten. 

  

2. Tidigare & aktuell forskning  

I detta kapitel går vi igenom våra två forskningsområden: direktmediering och visuell design. 

Vi diskuterar olika begrepp inom ämnena, samt vad som menas med dem. Vi inleder med ett 

kapitel om mediering för att ge en grundläggande kunskap inom ämnet, och utvecklar 

därefter med en tydligare beskrivning av direktmediering. Detta skrivs om för att 

direktmediering är den första av grundpelarna i detta projekt. I nästa stycke, 2.2 Visuell 

design, tar vi upp något mer praktiska exempel på hur man kan gå tillväga för att uppnå en 

viss känsla i en bild eller ett rum. Visuell design är den andra grundpelaren i vårt projekt och 

det är därför vi har valt att forska om det. Kopplingen mellan dessa rubriker uppstår när man 

sedan använder de kunskaper man fått för att arbeta fram en direktmedierad känsla. 
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2.1 Mediering och remediering 

För att kunna uppfatta och förstå vad direktmediering är bör vi först diskutera mediering i 

allmänhet. Till att börja med kan ett medium i sig vara nästan vad som helst. En beskrivning 

är att ett medium är något som används för att nå människor och för att sprida information. 

Med andra ord är texten i böcker, ljudet i radio och bilden på en digital skärm alla sätt att 

förmedla information och därav en typ av media (McLuhan, 1964). Det är den beskrivningen 

vi valt att utgå från i detta arbete, Mediering innebär kortfattat hur dessa olika typer av media 

kan användas på olika sätt för att förmedla information.  

McLuhan (1964) fortsätter med att innehållet av ett medium alltid är ett annat medium. 

Innehållet i en bok är till exempel skrift, och innehållet i skrift är tal. Alla medium använder 

sig av ett annat och genom både människans, teknikens, och mediets utveckling uppstår det 

konstant nya förbättringar. Grusin (2015) menar till och med att: “Mediations are always 

remediations, which change or translate experiences as well as relating or connecting them” 

(Grusin, 2015, s.128). 

Bolter och Grusin (1999) bidrog under slutet av 90-talet med den nya begreppet remediering, 

vilket de beskriver så här:  

Defined by Paul Levenson as the ‘anthropotropic’ process by which new media 

technologies improve upon or remedy prior technologies. We define the term 

differently, using it to mean the formal logic by which new media refashion prior 

media forms. Along with immediacy and hypermediacy, remediation is one of the three 

traits of our genealogy of new media. (Bolter & Grusin, 1999, s.273) 

Hypermediering kan kortfattat beskrivas så här: “A style of visual representation whose goal 

is to remind the viewer of the medium.” (Bolter & Grusin, 1999, s.272). Hypermediering 

uppfattas ofta som något digitalt och modernt, men egentligen kan det dateras ända tillbaka 

till medeltida böcker och texter där den första bokstaven gjorts större och i en detaljerad 

dekor. Denna lilla detaljrika bokstav får ett sådant fokus att man som läsare tappar inlevelsen 

som själva texten försöker förmedla, man tvingas tänka på att det är en bok man läser, och att 

det egentligen bara är bläck på papper. 
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Så om hypermediering innebär att man får åskådaren väl medveten om mediet är 

direktmediering raka motsatsen. Av Bolter och Grusin (1999) beskrivs det som “A style of 

visual representation whose goal is to make the viewer forget the presence of the medium 

(canvas, photographic film, cinema, and so on) and believe that he is in the presence of the 

objects of representation.” (s.272) Vad detta innebär tar vi upp mer utförligt i nästa del. 

 

2.1.1 Fördjupning i direktmediering 

Som nämnt ovan är syftet med direktmediering att få åskådaren att kunna bortse från mediet 

och istället lägga sin fokus på själva budskapet. De ska kunna känna att de är på den plats 

som gestaltas av mediet, och genom att bortse från omvärlden kan de leva sig in i vilken roll 

som helst. Ett av de främsta exemplena för detta är VR (Virtual Reality) vars största uppgift 

är att föra spelaren till “en annan plats”, oftast genom omslutande bilder och ljud som 

simulerar den riktiga världen så bra som möjligt. “Virtual reality is immersive, which means 

that it is a medium whose purpose is to disappear.” (Bolter & Grusin, 1999, s.21) 

Bolter och Grusin (1999) förtydligar med att om man ska lyckas producera en stark känsla av 

närvaro och inlevelse bör mediet komma så nära våra vardagliga erfarenheter som möjligt. 

Det digitala skrivbordet på datorskärmen ersatte till exempel det ursprungliga skriptbaserade 

gränssnittet, och detaljer som en papperskorg, mappar, och filer fyllde funktioner genom en 

design som redan var bekanta för målgruppen. Syftet med detta är att göra tekniken 

“genomskinlig”, att användaren inte längre är medveten om mötet med ett medium, utan 

hamnar i direkt kontakt med dess innehåll/meddelande istället. (Bolter & Grusin, 1999)  

Detta behov vi har av direktmediering kan hittas i att bilder uppfattas av majoriteten av 

människor som roligare att titta på än text, och videosamtal är oftast mer produktiva än 

vanliga telefonsamtal. Men trots dessa nya moderna tekniker är detta ett behov som funnits i 

västerländsk kultur sedan åtminstone renässansen, då konstnärer började använda sig av olika 

metoder för att kunna bortse från pensel och tavla, och indirekt började främja 

direktmedieringen i sina målningar. Exempel på detta är användandet av perspektiv och 

matematiska formler för att efterlikna verkligheten. (Bolter & Grusin, 1999) 
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Behovet av att bortse från sin egna tillvaro kan synas igen hos framgångsrika datorspel. 

Enligt Jennett, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs och Walton (2008) har ett bra spel 

förmågan att distrahera spelaren från sina vardagsbekymmer, och tillåter dem att sjunka in i 

en ny värld. De beskriver det så här: 

Sometimes people find the game so engaging that they do not notice things around 

them, such as the amount of time that has passed, or another person calling their 

name. At such moments, almost all of their attention is focused on the game, even to 

the extent that some people describe themselves as being ‘in the game.’ (Jennett et.al, 

2008, s. 641) 

 

2.2 Visuell design 

I detta kapitel går vi igenom hur olika delar av visuell design kan påverka hur exempelvis ett 

rum kan uppfattas. Med visuell design menar vi designen på alla fysiska objekt och dess 

visuella egenskaper, såsom färg, struktur och form.  

Att producera en viss känsla i en miljö kan vid första hand kännas svårt, men har man rätt 

kunskap och verktyg för det kan det kännas relativt enkelt. I artikeln “Quantification of Scene 

Appearance - A Valid Design Tool?” beskriver Hutchings, Ou och Ronnier Luo (2012) en del 

av Shigenobu Kobayashis forskning och hur den kan användas som ett redskap för designers. 

De menar att Kobayashi använder sig av olika grafer med axlarna “varm till kall” “hård till 

mjuk” och “klar till gråton” för att designa. I de graferna kan han sedan sätta in olika färger 

för att bedöma dess egenskaper. Med hjälp av dessa graferna kan man bedöma hur 

exempelvis ett paket kaffe uppfattas rent visuellt, genom att implementera förpackningens 

alla färger i grafen kan man sedan läsa av ifall färgerna lutar mot en kall och hård ton eller 

varm och mjuk. Genom den kunskapen kan man exempelvis styla om ett rum som känns kallt 

och hårt till ett mjuk, varm och välkomnande rum. Då kan man byta ut kalla färger som enligt 

Jonauskaite, Althaus, Dael, Dan-Glauser och Mohr (2018) är blå och grön-blå till en varmare 

färgerna som röd eller gul.  

Kobayashis ska ha sagt att grafmetoden även går att använda på exempelvis mönster, 

landskap och ansikten, men då använder han sig enbart av axlarna “Varm till kall” “hård till 
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mjuk”. Ett bord med en fyrkantig bordsyta kan för en mjukare känsla med hjälp av en duk 

med prickar på. 

När man kombinerar kunskaperna med både färg och mönster menar Hutchings et al. (2012) 

att man kan inreda ett rum där allt från väggarnas struktur och ljussättningen till möblernas 

former och inredningens färger har en inverkan på om rummet uppfattas som varmt eller kallt 

och hårt eller mjukt. Grunden till ett rum är storleken, är det ett stort rum skriver Hutchings, 

Ou och Ronnier Luo (2012) att känslan av det lutar mot hård och kall, lika så är det med 

betongväggar, men man kan mjuka upp rummet med att ha målade gipsväggar. De säger även 

att kurvor bidrar till ett mjukare utseende, likaså är det med trä och andra saker med 

oregelbundet mönster såsom en ryamatta. 

I artikeln “Quantification of scene appearance - A valid design tool?” säger Hutchings, Ou 

och Ronnier Luo (2012) att “The physical attributes of an interior design directly contribute 

to our expectations of the space.” (s. 46) Från första stund när vi ser ett rum eller en plats så 

bildar vi en uppfattning av vad vi kan förvänta oss av platsen. Vidare säger Hutchings et al. 

(2012) att våra förväntningar kan delas in i fem punkter: säkerhet, identifiering, 

användbarhet, behaglighet och tillfredsställelse. De punkterna beskriver de på följande vis: 

• Visually assessed safety - how safe am I in this space or with this person or using 

this product? 

• Visually assessed identification - what is this, what specific properties does this 

object, person or scene have? 

• Visually assessed usefulness - how useful will this object or scene be to me, how will 

this reflect/promote my social status if I get involved with it? 

• Visually assessed pleasantness - how pleasant will be my involvement with this 

space, person or object? 

• Visually assessed satisfaction - when I have finished my involvement with this scene 

or person how satisfied shall I be? (Hutchings et al., 2012, s. 46) 

Med dessa punkterna menar Hutchings et al. (2012) att man kan förutse kritiska punkter i 

designen och genom det arbeta för att förbättra upplevelsen.  

 

11 



2.3 Sammanfattning 

I kapitel 2 har vi tagit upp och gått igenom områdena direktmediering och visuell design. 

Inom direktmediering inledde vi med en studie av grunderna genom liknande begrepp som: 

mediering, remediering, och hypermediering. Sedan utvecklade vi ämnet och fördjupade oss 

inom direktmediering, vilket innebär att man får åskådaren att kunna bortse från själva mediet 

och istället fokusera på det budskap som förmedlas. På så sätt kan de “förflyttas” till en annan 

plats. Det främsta exemplet för detta är VR. 

I delen om visuell design tog vi upp hur former, färger och strukturer kan uppfattas och vi har 

lärt oss att räkna ut dem med hjälp av en graf. Med hjälp av axlarna “varm till kall” “hård till 

mjuk” och “klar till gråton” kan man sedan applicera de olika egenskaperna hos ett objekt, 

exempelvis ett fyrkantigt bords hårda former och mjukheten som uppstår av att lägga en duk 

på. Denna kunskap kan även användas på rummets helhet för att uppnå en viss känsla. 

Vi tog även upp de fem förväntningspunkterna som kan uppstå i mötet med exempelvis en 

utställning. (Hutchings, Ou & Ronnier Luo, 2012) 

Vi kombinerade informationen inom dessa forskningsområdena för att på ett tilltalande sätt 

kunna designa och arbeta fram en direktmedierad känsla i en miljö. 

 

 

3. Metoder 

I det här kapitlet presenteras våra designperspektiv och projekt-/designmetoder. Genom 

relevanta källor beskriver vi varje metod samt fördelar med dess användning. 

3.1 Designperspektiv 

MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) är ett ramverk som används för att öka förståelsen 

av spel. Eller mer specifikt öka förståelsen för designen och konstruktionen av spel. Hunicke, 

LeBlanc och Zubek (2004) menar att MDA förtydligar och stärker den iterativa processen 

genom att man som designer reflekterar över ett spels grundkomponenter; dess regler, system 

och “rolighet”. Dessa tre delar kan även kallas för mekanik, dynamik och estetik. De 

beskriver de olika delarna så här:  
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Mechanics describes the particular components of the game, at the level of data 

representation and algorithms. Dynamics describes the run-time behavior of the 

mechanics acting on player inputs and each others’ outputs over time. Aesthetics 

describes the desirable emotional responses evoked in the player, when she interacts 

with the game system. (Hunicke et al., 2004, s.2) 

 För bättre förståelse se bild 1. 

 

Bild 1: Visualisering av MDA (Hunicke, LeBlanc och Zubek, 2004) 

Hur spelaren kommer uppleva ett spel kan ibland vara svårt att förutspå som spelskapare. 

Oftast beror detta på att man ser ett spel främst utifrån dess mekaniker. Man väljer att 

fokusera på dem och på de funktioner/dynamiker som formas därefter. Den estetik som sedan 

uppstår till följd av dynamiken hamnar lätt i skymundan om man inte är medveten om den. 

Spelaren däremot upplever i princip alltid estetiken först, det är det “roliga” och anledningen 

till varför man spelar. För att underlätta i designprocessen kan alla spel enligt Hunicke et al. 

(2004) placeras i en eller flera av åtta grundläggande estetik-kategorier, baserat på den känsla 

spelet vill tilltala hos spelaren:  

1. Sensation (Sinne/känsla): När spelet fokuserar på det som tilltalar ens sinnen, till exempel 

det visuella, musik eller fysiska objekt för spelaren att röra vid. 

2. Fantasy (Fantasi): När spelaren kan leva sig in i rollen som någon annan i en påhittad 

värld/miljö.  

3. Narrative (Narrativ): När spelaren får följa en strukturerad berättelse från början till slut. 

4. Challenge (Utmaning): När ett spel innehåller stimulerande utmaningar eller fiender för 

spelaren att övervinna och besegra.  

5. Fellowship (Gemenskap): Ett spel med flera spelare, innefattar ofta samarbete eller en 

13 



chans till att umgås.  

6. Discovery (Upptäckande): När spelare kan utforska och upptäcka nya föremål/områden.  

7. Expression (Uttryck): När man kan uttrycka sig kreativt genom att forma världen runt 

omkring, via till exempel karaktärsdesign eller annat som kan reflektera spelaren. 

8. Submission (Underkastelse): När ett spel låter en slappna av och fördriva tid utan allt för 

mycket arbete.  

I detta projekt riktade vi oss främst mot punkterna ett och två, ‘sinne’ och ‘fantasi’. Vi ansåg 

att dessa passade ihop med vår frågeställning, och genom att ha dessa estetiker i åtanke kunde 

vi iterativt hantera designval utan att avvika från den upplevelse vi ville förmedla. Vi valde 

MDA som designperspektiv i och med att vårt fokusområde inom direktmediering fick oss att 

fokusera mycket på hur spelmekanikerna kan hållas dolda. Vi reflekterade till exempel över 

‘sinne’ och vilka dynamiker och mekaniker som skulle behövas för att främja en sådan 

känsla.  

 

3.2 Projekt- och designmetoder 

För att strukturera upp projektet valde vi att använda en variant av den sammansatta metoden 

Scrumban, vilket är en kombination av de två metoderna Scrum och Kanban. Den 

projektmetoden är en välanvänd metod just för att den enligt hemsidan Agile Alliance (u.å) 

tar de bästa delarna från metoderna. I scrum delar man upp projektets alla delar i mindre 

perioder som man sedan sorterar upp i kortare sprints, där var sprint brukar vara mellan 1-4 

veckor. Efter varje sprint har man ett möte där man kollar man tillbaka på det arbetet man 

gjort och reflekterar över vad som gick bra och mindre bra. Det bidrar till ett strukturerat 

iterativt arbete. Scrum använder sig även av daily scrums - dagliga möten där man går 

igenom vad som ska göras under dagen. Det bidrar till att alla i projektet är uppdaterade om 

vad som händer. (Agile Alliance, u.å) Från kanban tar man delar som hjälper en att 

visualisera ett arbetsflöde. Man kan till exempel skriva upp alla delar av projektet på lappar 

som man sätter upp i olika kolumner på väggen. När man arbetar med en lapp flyttar man den 

till “pågår” och blir klar med den får man flytta över lappen till kolumnen “färdig”. (Agile 

Alliance, u.å)  
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Core pillars är de grundpelare som sätts upp i ett projekt för att strukturera beslut. Genom att 

fastställa ett fåtal begrepp att ha som mallar eller riktlinjer för ens designval kan man få en 

förståelse över vad som kan vara relevant för projektet. Enligt spelutvecklaren Tim Ruswick 

(2018) är core pillars ett bra verktyg för att ge spel en sammanhängande känsla/estetik och för 

att enkelt kunna avgöra vilka funktioner som passar eller inte passar in i ett spel. Han 

fortsätter med att till skillnad från regler kan och bör core pillars vara lite mer vaga och 

generella, då de inte är menade att användas för att utesluta beslut utan mer för att föra dem i 

rätt riktning. 

 

Tankekartor är enligt webbsidan mindmapping.com (u.å) ett bra redskap för att strukturera 

sina idéer då det blir lättare för hjärnan att ta in informationen. Med hjälp av en tankekarta 

kartlägger man sina idéer och man får snabbt en översikt av sina tankar och idéer. En 

tankekarta kan beskrivas som ett träd, där grundidéen står i mitten och symboliserar trädets 

stam. Sedan växer idéerna ut som underkategorier, det blir trädets grenar. Därifrån utvecklas 

sedan idéerna vidare ut i mindre grenar tills man har ett träd fyllt av idéer.  

Metod 635 beskrivs av Löwgren och Stolterman (2004) som en mer strukturerad form av 

brainstorming. Metoden använder sig av sex deltagare som utifrån ett fastställt problem eller 

en uppgift var och en skriver ner tre lösningsförslag. Dessa förslag skickas sedan runt till 

nästa person som då antingen kan utveckla förslagen eller bidra med tre nya idéer, innan de 

återigen skickas vidare till nästa person. Detta görs sammanlagt fem gånger tills alla deltagare 

bidragit till alla ursprungsförslag. En fördel med denna metod anses vara möjligheten att på 

ett systematiskt sätt kunna utveckla en bra idé, samtidigt som man undviker eventuella 

problem inom gruppdynamiken.  

En moodboard är ett collage av diverse material som används för att visa upp och visualisera 

en estetik eller stämning/känsla i en design. Material som ofta används är till exempel färger, 

bilder/fotografier, texturer, text/typsnitt. Det är ett väldigt simpelt verktyg och utan större 

ansträngning kan man undvika problem senare i processen på grund av bristande 

kommunikation och missförstånd gällande designval. (522 Productions, u.å.) 

En prototyp beskrivs av Nick Babich (2017) som “en simulering av den slutliga 

interaktionen mellan användaren och gränssnittet.” Prototyper används alltså för att på ett 
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billigt och enkelt sätt testa en produkt/ett objekt för att förutspå resultatet av den. Efter ett test 

av en prototyp kan man arbeta vidare med den med hjälp av resultaten man fått. Enligt 

Babich (2017) delas prototyper in i två grupper lo-fi och hi-fi. En lo-fi prototyp är mindre 

utvecklade än en hi-fi prototyp, det är till exempel bara de stora dragen av den visuella 

designen som är med, och knapptryckningar och andra interaktioner behöver inte fungera 

automatiserat. En fördel med lo-fi prototyper är att det är lätta att tillverka och kräver till stor 

del inte samma kompetenser som kan krävas för att skapa en hi-fi eller slutgiltig produkt. Till 

skillnad från det ska en hi-fi prototyp vara och fungera så likt slutresultatet som det går. En 

hi-fi prototyp kan vara lättare för testpersoner att förstå sig på då alla funktioner fungerar på 

ett mer korrekt sätt, men det krävs ofta både mer pengar och tid för att göra en hi-fi. 

 

3.3 Sammanfattning 

I kapitel 3 har vi beskrivit våra valda metoder. Som struktur i vårt arbete har vi använt 

ramverket MDA (mechanics, dynamics, aesthetics) som designperspektiv. Vi har som 

designers reflekterat över vårt spels grundkomponenter, vilken typ av “rolighet”/estetik vi vill 

uppnå i spelet, och vilka mekaniker/dynamiker som kan behövas för att uppnå rätt känsla. 

 

Vi går även igenom vår projektmetod scrumban, samt de fem designmetoderna som vi har 

använt, core pillars, tankekartor, metod 635, moodboards och prototyper.  

 

 

4. Designprocess  

I det här kapitlet beskriver vi utförligt hur vår designprocess gått till. Vi tar bland annat upp 

hur vi implementerat våra metoder och vår forskning, samt redovisar vilka tekniker vi använt 

och på vilket sätt de bidragit till vår undersökning. Vårt arbete delades upp i tre iterativa 

designfaser. Den första fasen handlade om strukturering och förarbete, den andra fasen 

handlade om prototyputveckling och den tredje fasen handlade om produktion. Vi avlutar 

kapitlet med att presentera den slutgiltiga gestaltningen samt beskriver hur spelet gick till. 
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4.1 Designfas 1 - Struktur och förarbete 

I denna del tar vi upp och diskuterar förarbetet till vår gestaltning. Vi nämner även en del om 

hur vi strukturerat processen, samt övrig information om hur vi hanterat våra designkrav, core 

pillars, mekaniker och liknande. 

Redan i ett tidigt stadie hade vi en tanke om vilka ämnen vi ville forska om. Av tidigare 

erfarenhet visste vi att området kring visuell design var både intressant och roligt, och genom 

att då koppla det till direktmediering fick vi ett nytt spännande perspektiv på det. Inspiration 

till att vi skulle vända oss åt det hållet fick vi även från vår omvärldsanalys när vi besökte 

Boda Borg. I deras olika “pusselrum” fanns det olika teman, och de var designade med olika 

mängder dekorationer. En del av rummen hade ingen dekor alls förutom pusslet man skulle 

lösa, omringat av kala enfärgade väggar, medan det i andra rum hade byggts upp en hel miljö. 

I ett av rummen var det till exempel skogstema, och där hade de inrett med plastgräs, 

björkstammar, mörkgrönt kamouflagenät som trädkronor, lysdioder placerade i brasor, och 

väggarna var målade som skogskulisser för att ge ytterligare djup. Det märktes klart och 

tydligt vilka rum som fått mest omsorg genom sin visuella utveckling, och skillnaden för oss 

rent upplevelsemässigt var tydlig. 

Vi och gruppen vi samarbetar med beslutade i en tidig diskussion att vi ville utforska mentala 

pusselspel och pröva att utveckla ett sådant. Vi ville skapa något minnesvärt som uppmanade 

spelare till att samarbeta med varandra och tänka kreativt. Det, i kombination med 

fascinationen av att ha en gestaltning som skulle kunna flyttas till olika platser, ledde till idén 

om ett fysiskt tredimensionellt pusselspel av typen ‘escape room’. Det är ett mentalt och 

fysiskt äventyrsbaserat spel där spelarna löser pussel och gåtor med hjälp av ledtrådar, tips 

och strategi för att klara av olika delmål. Spelare ges oftast en bestämd tidsgräns för att ta sig 

ut eller eventuellt avslöja någon hemlig intrig/plan. (Escape room, 2019) Majoriteten av 

upplevelser i ‘Escape room’-genren är dessutom fysiskt interaktiva, vilket Nylund (2018) 

menar bidrar till en mer minnesvärd upplevelse för besökaren. Besökare till interaktiva 

utställningar kunde beskriva tankar och känslor de haft på utställningen flera månader efteråt 

till skillnad från mer icke-interaktiva utställningar där de lätt glöms bort.  
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I och med att vi som tidigare nämnt hade som mål att skapa en minnesvärd upplevelse kändes 

det som något av en självklarhet för oss att utforska det här området, och vi märkte snabbt att 

det var något som var lämpligt för oss. Vi planerade att bygga upp ett litet rum som skulle 

kunna förflyttas vid behov och ändå fungera och ge samma upplevelse överallt. Utmaningen 

för oss var att implementera vår frågeställning på ett bra sätt.  

För att strukturera upp vårt projekt använde vi metoden scrumban. Som nämnt i förra kapitlet 

är detta en kombination av scrum och kanban, där man valt ut det bästa från de två 

metoderna. Från scrum valde vi att använda ‘daily scrum’ och ‘sprint’-systemet. Vi hade 

vardagligen ett morgonmöte där alla i gruppen hölls uppdaterade om hur läget såg ut och vad 

som behövde göras under dagen. Varje fredag hölls även ett lite större möte där vi dessutom 

gick igenom vad som skulle göras den kommande veckan och strukturerade upp ett schema 

utefter det, samt checkade av hur vi låg till i förhållande till sprinten. En sprint varade i cirka 

tre veckor och var i perioden efter ett avslutat seminarium och innan nästa började. Genom att 

använda dessa faser som måttstock hade vi hela tiden tydliga mål att uppfylla i varje sprint. 

För att kunna visualisera det bättre använde vi oss av kanban, där vi placerade alla moment i 

spalter. De började i “Att göra”, och inför en ny sprint där vi hade ett så kallat ‘Sprint 

planning’ diskuterade vi vad som skulle behöva göras och flyttade över moment till nästa 

spalt “Sprint”. Utöver det hade vi även tre ytterligare spalter, en för moment som skulle göras 

denna vecka, en för moment som blivit klara, och en för moment som inte blivit det och 

behövde mer tid. 

Genom diskussioner kom vi tidigt fram till att gestaltningen skulle bestå av flera 

objekt/moduler som interagerar med varandra, då vi kände att detta skulle göra upplevelsen 

mer intressant än om vi endast använde ett objekt för spelaren att undersöka. Utöver det 

skulle pusslena i gestaltningen använda sig av en kombination av både analoga och digitala 

medier eftersom den andra gruppens frågeställning och forskning fokuserade på detta 

område. 

Som ett första moment behövde vi fastställa ett tema till projektet. Vi använde brainstorming 

där alla kunde prata fritt om sina idéer. Resultatet blev 15 förslag till teman. Vi gick 

tillsammans igenom var och en, och värderade alla för- och nackdelar vi kunde komma på 

samt om vi hade några pusselidéer till dem. De två viktigaste punkterna vi hade i åtanke var i 
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förhållande till våra frågeställningar, att inlevelsen skulle vara enkel för spelaren att komma 

in i, och att både analoga och digitala tekniker skulle kunna implementeras utan att kännas 

malplacerade eller påtvingade. Slutligen kom vi överens om temat medeltida magi. Scenariot, 

eller den röda tråden, var att man som två spelare hade rollerna som lärlingar till en trollkarl 

som på ett mystiskt sätt blivit tillfångatagen och fastnat i en ond magisk låda. Lärlingarnas 

uppdrag var att genom att lösa olika pussel/problem runt om i trollkarlens rum befria honom 

från lådan. Vi valde detta temat dels för att den visuella estetiken i sig tilltalade oss, men även 

eftersom vi ansåg att våra frågeställningar kunde implementeras bra i det. Direktmedieringen 

kunde stärkas med spännande objekt och föremål, och både analoga och digitala tekniker 

kunde implementeras med en magisk design. En datorskärm skulle till exempel kunna 

designas som en magisk spegel eller liknande.  

Angående den visuella estetiken använde vi moodboards för att alla i gruppen skulle vara på 

samma blad. Vi inledde med att alla gjorde ett varsitt kollage med lämpliga 

färger/föremål/texturer de kände var relevanta, innan vi gick vidare med diskussion där vi 

valde ut det bästa och slutligen gjorde en gemensam moodboard. Innehåll vi föredrog var till 

exempel: magiska symboler och cirklar, en kontrast mellan en färgstark magi och jordnära 

naturliga toner, en stökig kontorskänsla med mycket papper och anteckningar, varmt ljus i 

form av stearinljus. 

Vid det här laget fastställde vi projektets core pillars för att kunna hålla oss så trogna som 

möjligt till vårt tema och frågeställning. Våra core pillars är: 

 1. Dolda mekaniker: För att upprätthålla direktmedieringen i spelet är det viktigt att hålla 

spelmekanikerna så dolda/diskreta som möjligt. 

2. Mystisk stämning: Rent visuellt bör alla objekt/föremål hänga ihop, därför siktar vi på en 

gemensam stil i hela rummet: mörka toner, magiska symboler, tillräckligt mycket föremål för 

att kännas som ett riktigt, bebott rum. 

3. Detaljbalans: I kontrast med förra punkten behövs dock en balans i mängden dekorationer. 

Spelet bör visserligen vara visuellt intressant för spelaren att interagera med, men samtidigt 

får det inte förstöra för sig själv genom att vara för distraherande.  
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Med ett fastställt tema gick vi vidare till idégenerering för spelets pussel. Vi prövade metod 

635 för detta och höll oss under processen relativt trogna till den metod Löwgren och 

Stolterman (2004) beskriver i sin bok, bortsett från att vi var fyra deltagare istället för sex. Vi 

fastställde i början ordet ‘pussel’ som den uppgift vi ämnade att lösa, och under en tid på fem 

minuter skrev var och en ner tre pusselförslag på ett papper. När tiden tagit slut skickades 

papprena vidare till nästa person för tillägg, och sedan nästa, osv. Vi kom fram till 34 olika 

pussel/övriga idéer som vi ville ha med i gestaltningen. Efter att sessionen tagit slut gick vi 

igenom alla idéer som genererats. Vi diskuterade resultatet och utvecklade dem vidare och 

skrev sedan ner dem. Vi fastställde även våra fem moduler inom spelet: den onda lådan som 

fångat trollkarlen, en magisk bok med mystiska symboler, en magisk spegel, en bokhylla med 

ett dolt område bakom, och ett sista föremål vi ännu inte hade någon konkret design på. Vi 

ville utforma området med fem olika punkter baserat på ett pentagram. Här påbörjade vi 

diskussionen om modulernas design samt vilka krav de hade, och vi gjorde vår första enkla 

skiss på rummets uppbyggnad för att få en känsla för rummets storlek och flöde, se bild 2.  

 

Bild 2: Enkel skiss på rummet (Astrid Isaksson, 2019) 

Skissen fungerade som en visualisering av hur de olika modulerna interagerar med varandra. 

Vissa av möblerna hade krav på placering då de var sammankopplade med varandra med 

elektronik, och detta var något vi behövde ha i åtanke. Bland annat gällde detta den magiska 

boken och spegeln, som samarbetade med varandra i och med den andra gruppens behov av 

en kombination av analoga/digitala medier. Vi filtrerade detta genom MDA-ramverket, dessa 

moduler till exempel bestod från början av mekanikerna knappsats och digital skärm, och 

blev sedan designade för att passa in i de estetiska kategorierna ‘sinne’ och ‘fantasi’. 
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4.2 Designfas 2 - Prototyputveckling 

Under projektets gång ändrades så småningom temat. Då vi kände att ett magiskt tema hade 

varit för svårt att implementera på grund av tekniker och skillnaden i vardagsföremål 

beroende på tidsålder, justerades det till ett mer nutida scenario. Vi valde dock att behålla så 

mycket som möjligt av pusslena och sådant vi redan fastställt, och ändrade temat mer på ett 

ett sätt där vi frågade oss “Hur hade magin kunnat se ut idag?”. En gruppmedlem hade 

tidigare sett filmen The Librarian: Quest for the Spear av Devlin, Titcher och Winther (2004), 

om en bibliotekarie som ser efter magiska föremål i ett bibliotek, och därifrån fick vi 

inspirationen till att vårt spel skulle utspela sig i ett liknande scenario fast på ett museum. 

Trollkarlen från vår ursprungliga idé blev nu till en professor som studerar diverse magiska 

objekt, och istället för två lärlingar har man som spelare nu rollerna som assistenter. Denna 

förändringen gjorde även att det blev enklare för oss att designa både modulerna och rummet 

i helhet då vi nu kunde implementera till exempel lås och datorskärmar som annars inte hade 

passat in i temat då de skulle sett för moderna ut.  

Det första som gjordes i prototyputvecklingen var en tidslinje över i vilken ordning spelarna 

skulle lösa de olika pusslena. Detta gjordes i samband med vår första genomarbetade 

prototyp: en skalenlig miniatyr i lera av rummets utformning, se bild 3. Med hjälp av den 

kunde vi visualisera storleken på de olika modulerna i förhållande till både varandra och 

rummets yta på ett tredimensionellt plan.  

 

Bild 3: Lerprototyp av rummet (Astrid Isaksson, 2019) 
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Något vi upptäckte i samband med lerprototyperna var att rummet uppfattades som väldigt 

kantigt och hårt då nästintill alla moduler och möbler i rummet var kubistiska i formen. Med 

hjälp av kunskapen vi fått från Hutchings, Ou och Ronnier Luo (2012) arbetade vi för att 

motverka uppfattningen och istället få rummet att upplevas som varmare och mjukare. Vi 

uppnådde detta genom att inreda med varma färger och tyger, samt annat material som kan 

uppfattas som mjukare, exempelvis trä. 

I samband med temabytet uppstod vår främsta modul: en två meter hög obelisk, se bild 4. 

Den fick oss även att lägga till en estetiskt inriktad underpelare till våra core pillars, gällande 

obeliskens magiska påverkan på de andra objekten. Vi använde oss av en “magisk färg”, där 

målet var att implementera obeliskens design på ett sådant sätt att det såg ut som om den hade 

en egen vilja av att sprida sin magi och gradvis ta över omgivningen. 

 

Bild 4: Skiss på obelisken (Anna Högberg, 2019) 

 

4.3 Designfas 3 - Produktion 

Det första steget till designandet av varje modul har varit “vad har modulen för behov?”. Om 

det till exempel behövde finnas plats för datorer och skärmar, eller om sladdar skulle dras på 

ett visst sätt eller liknande behövde dessa antecknas för att undvika problem senare i 

produktionen. Med hjälp av en gemensam diskussion med vår samarbetsgrupp kom vi fram 

till vilka dessa behoven var, och sedan har vi (Anna och Astrid) kommit fram till en lösning 
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vi kunde arbeta med. Här skrevs det även en prioriteringslista för vilken ordning vi skulle 

göra allting i, och vad som skulle prioriteras bort ifall tiden inte skulle räcka till. 

Med våra tre core pillars i åtanke arbetade vi ihop den visuella designen. Vi lyckades använda 

dem som en struktur till arbetsflödet, eftersom de riktade sig till olika faser i processen. Den 

första pelaren var: ‘Dolda mekaniker: För att upprätthålla direktmedieringen i spelet är det 

viktigt att hålla spelmekanikerna så dolda/diskreta som möjligt.’ och då arbetade vi genom att 

först identifiera våra problem och sedan åtgärda dem på ett sådant sätt som gynnade 

direktmedieringen så mycket som möjligt. Om vi använder den magiska boken i vår 

gestaltning som exempel var det ursprungliga problemet att dess knappar behövde döljas för 

spelarna. För att de skulle kunna föreställa sig boken som en riktig bok var vi tvungna att 

dölja sådant som uppfattades som tekniskt eller digitalt. Därför döljer vi knapparna under 

bokens blad och maskerar elkablarna med lysdioder som symboliserar flödande magi. 

Nästa core pillar vi arbetade med var: ‘Mystisk stämning: Rent visuellt bör alla 

objekt/föremål hänga ihop, därför siktar vi på en gemensam stil i hela rummet: mörka toner, 

magiska symboler, tillräckligt mycket föremål för att kännas som ett riktigt, bebott rum.’ Här 

passade det bra att ta upp de två estetiska målen från MDA (Hunicke, LeBlanc och Zubek, 

2004) vi valt att arbeta med: ‘Sensation’ och ‘Fantasy’. Vi frågade oss: “Vad är det för estetik 

vi vill uppnå och hur kommer vi dit?” Gällande boken till exempel ville vi att den både skulle 

se ut och kännas som en riktig bok, när man tittade på den skulle man få känslan av att det 

var en faktisk bok med sidor gjorda av riktigt papper. Det skulle inte synas att det var en 

konstruerad låda med knappar inuti. En stor sak som bidrog till detta var att både bokens 

design och texten i boken hölls relevant för temat. Hade vi inte designat det på så sätt skulle 

spelarna snabbt “kopplats bort” från upplevelsen. Detta var nödvändigt i och med att en 

modern bok inte skulle passat in i varken spelets tema eller estetiken. 

 

Även Kobayashis grafer (Hutchings, Ou & Ronnier Luo 2012) användes under denna core 

pillarn. Med hjälp av den kunde vi bestämma färg och form på boken. En bok är ganska 

kantig i sin form, därför valde vi att symbolerna som visas i boken skulle vara runda. 

För att få boken att se så realistisk ut som möjligt har vi valt att utgå från vad vi anser är 

vanliga färger för antika böcker, alltså en brun läderfärgad utsida och en föråldrad gulaktig 

färg på bladen. När de färgerna var valda märkte vi en obalans i vår färggraf, vi valde därför 
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att introducera några mer saturerade färger vi använder som ‘magiska färger’. Dessa 

implementerade vi sedan i bilderna på de magiska stenarna i boken. För att skapa en större 

sammanhållning i rummet valde vi även att implementera den ‘magiska färgen’ i framförallt 

den magiska obelisken och de andra magiska objekten. Färgen implementerades utöver det i 

de andra möblerna, detta för att ge en känsla av att magin från obelisken spridit sig till övriga 

delar av rummet. 

Vi ville, som tidigare nämnt, skapa en känsla av ett plottrigt och bebott kontorsrum, och vår 

sista core pillar som var “detaljbalans”, fick oss att arbeta fram ett mellanting mellan plotter 

och tomhet. Men med hjälp av graferna vi fått från varje modul kunde vi analysera rummet i 

sin helhet, för att sedan fixa till de små detaljerna på platser där det saknades något. Vi såg 

exempelvis att vi hade väldigt mycket hårda fyrkantiga former i rummet, och kunde därför 

mjuka upp det med en duk på bordet under boken. Även tavlor, blommor och en kaffemugg 

hjälpte till att jämna ut graferna. 

Vi analyserade även varje modul, och rummet i sin helhet, utifrån de fem 

förväntningspunkterna som Hutchings, Ou och Ronnier Luo (2012) nämner. Där fokuserar vi 

dock mest på punkterna “safety” och “identification”, alltså hur spelaren upplever att platsens 

säkerhet är utifrån det den ser, vad spelaren tror objekten är och vilka egenskaper de har 

innan interaktionen sker. Detta har vi arbetat med genom att försöka få alla moduler att se så 

säkra ut som möjligt, vi valde exempelvis att bygga obelisken i trä som är ett robustare 

material än exempelvis kartong, även bottnen på obelisken gör så att den ser stabil ut. För att 

få spelaren att förstå vilka egenskaper ett objekt har, om det är något som man ska interagera 

med eller en prydnad, så har vi valt att implementera lite av obeliskens utseende på alla 

objekt man ska använda.  
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4.4 Slutgiltig gestaltning 

 

Bild 5: Bild från utställning (Astrid Isaksson, 2019) 

Bortsett från temabytet i mitten av projektet har vi behållt majoriteten av våra ursprungliga 

idéer. Vårt slutfärdiga resultat består av ett rum uppbyggt med väggar av tyg, se bild 5, så att 

vi på ett smidigt sätt skulle kunna bygga upp/riva ner utställningen, och samtidigt hålla 

väggarna simpla och inte allt för distraherande. En annan fördel med det var att vi kunde 

gömma sladdar och annan elektronik bakom tyget för att upprätthålla den direktmedierade 

känslan vi var ute efter. Då de flesta av modulerna fick kantiga former valde vi att mjuka upp 

rummet med diverse mjuka inredningsdetaljer. Till exempel hade vi en stor matta på golvet, 

samt en del krukväxter för att bidra med en livligare känsla. Majoriteten av modulerna 

placerades längst väggarna, och i förhållande till varandra stod de på ett sådant sätt att 

spelarna behövde gå runt lite fram och tillbaka och utnyttja hela golvytan. 
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Obelisk 

 

Bild 6: Skiss på obeliskens insida (Anna Högberg, 2019) 

Obelisken gjorde vi två meter hög, och materialet bestod av trä som dock målades i mörkgrått 

för att efterlikna sten så mycket som möjligt. Utsidan är även präglad av inristningar i olika 

‘magiska’ mönster som fyllts i med en blå-grön färg för att framhäva dess mystiska ursprung. 

Obeliskens markeringar återkommer även på de andra modulerna i olika grad för att antyda 

att dess magi spridit sig till dem. 

Anledningen till den höga höjden på obelisken var dels för att den enkelt skulle kunna synas 

på avstånd och för att den skulle kännas stor och mäktig när man stod bredvid den, men även 

av rent praktiska skäl. Obelisken hade rätt stora storlekskrav då det skulle få plats både fem 

utspridda pusselluckor, samt att ett av pusslena behövde en dator och en datorskärm inuti, se 

bild 6. 
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Bok/piedestal 

 

Bild 7 & 8: Modell av bok (Albin Wahlström, 2019) 

Boken ligger öppen på en piedestal klädd med en röd duk, för att visa dess betydelse i spelet, 

och föreställer ett slags heligt magiskt uppslagsverk. Boken är försedd med 12 knappar, se 

bild 7 och 8, som dolts under det översta pappersarket. Placerade direkt ovanför dessa 

knappar finns det bilder på stenar med magiska symboler på, dessa kan man klicka på för att 

interagera med spegeln, vilket utförs för att komma vidare i spelet. De magiska stenarna har 

en liknande design som obelisken, och även de har den blågröna magiska färgen på sig. 

Elektroniken mellan boken och spegeln är “dolda” med ljusslingor, där ljuset efterliknar 

magin som flödar ur boken. Utsidans design har guldiga detaljer som visuellt kopplar 

samman till spegeln som även den är guldig. 
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Spegel med skrivbord: 

 

Bild 9, 10 & 11: Modell av spegel och skrivbord (Albin Wahlström, 2019) 

Spegelns ram är av en simpel modell, men i en guldig färg för att ge en känsla av lyx och 

värme. Spegeln i sig består av en glasskiva framför en digital skärm. Skärmen är i mörkgrå 

nyans med designen av en trögflytande vätska pulserande i lugna vågor. Genom spelarens 

interaktion med boken tonar det in siffror på spegelskärmen med samma estetiska utseende 

och färg som stenarna har i den magiska boken.  

Precis under spegeln står ett träbord, se bild 9, 10 och 11, och på det står en datorskärm som 

delvis blivit smittad av obelisken. Detta syns genom ett digital virus i datorns mjukvara. På 

bordet ligger även diverse föremål som används till olika pussel under spelets gång. 
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Bokhylla: 

 

Bild 12 & 13: Modell av bokhylla (Albin Wahlström, 2019) 

Bredvid bordet står en bokhylla i trä, se bild 12 och 13. Längst ner finns en hemlig lucka som 

efter ett visst pussel leder till ett dolt utrymme. Från början är det mörkt, men med en knapp 

tänds ett ultraviolett ljus där. Insidan av detta utrymme är väldigt påverkat av obelisken, och 

väggarna är fyllda med mystiska tecken och symboler som då lyser i mörket. 

I bokhyllan finns en del av en elkrets med designen av ett handavtryck. Estetiskt är det som 

en spridning av obeliskens magi, och genom att hitta det andra handavtrycket sluts kretsen 

och magin som uppstår för en vidare till nästa pussel. 

 

Lilla Världen 

 

Bild 14 & 15: Modell av glasmontern “Lilla världen” (Albin Wahlström, 2019) 

Ovanpå en låda står en glasmonter, se bild 14 och 15. Inuti denna monter finns en liten 

miniatyr-ö placerad på en digital skärm med en loopad film på ett hav, på ön finns det stenar 

som symboliserar möblerna i rummet. Genom att slutföra ett pussel sjunker havsnivån och 
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ytterligare en ö uppstår, denna visas dock enbart digitalt på skärmen, till skillnad från den 

första som är analog och tredimensionellt uppbyggd. 

 

4.4.1 Beskrivning av spelets struktur och tidslinje 

Det första spelarna behövde göra var att gå till skrivbordet med kontorsdatorn och logga in på 

den, lösenordet fanns på en post-it lapp som satt på skärmen. När de loggat in på datorn gick 

de in i en mapp kallad  “folder 1”. Där fanns det symboler som även fanns på den magiska 

boken. Spelarna skulle då trycka på symbolerna i boken i samma ordning som stod på 

kontorsdatorn, och gjorde spelarna det kom det upp en kod på spegeln. Med hjälp av den 

koden kunde spelarna sedan låsa upp ett kodlås på en av obeliskens luckor.  

Genom att öppna obeliskens lucka möttes de av en metallplatta med en hand målad på. En 

likadan platta kunde hittas i bokhyllan. Genom att två personer höll sin hand på varsin platta 

och sedan länkade händer med varandra uppstod en kod på datorskärmen. Denna kod ledde 

till en hemlig lucka i bokhyllan där det fanns ett litet skrin. I denna hittade man en post-it 

lapp med lösenordet till “folder 2” på datorn. I mappen fanns fem små textbitar i okänt 

typsnitt. Dessa textbitar kunde hittas under varje symbol på boken, och visade på så sätt 

vilken ordning de skulle tryckas på för att komma vidare. Genom att klicka i rätt ordning 

uppstod en kod på den magiska spegeln som öppnade kodlåset till ny lucka på obelisken.  

 

Inuti luckan i obelisken fanns det ytterligare ett låst kodlås, samt nio fyrkantiga träbitar. 

Dessa bitar hade målade mönster i tre olika färger, och genom att placera bitarna på rätt plats 

i förhållande till varandra bildades tre olika siffror. Målat på insidan av obeliskens lucka 

kunde man se klickar av dessa färger, vilket visade vilken ordning de tre olikfärgade siffrorna 

skulle vara i. Koden spelarna fick där användes för att öppna kodlåset inuti samma lucka. Där 

i hängde en liten nyckel. Denna nyckel ledde bort till ett litet lås vid glasmontern “lilla 

världen”, som vid detta tillfälle var övertäckt med svart tyg. Genom att låsa upp och plocka 

bort det lilla låset kunde man dra bort tyget och glasmontern kom fram. Därinne fanns bland 

annat fem små stenar målade med en varsin siffra mellan 1-5 varav den första stenen även 

hade en obelisk målad på sig. Varje modul runt om i rummet hade en symbol till boken målad 
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på sig, och dessa siffror i glasmontern visade i vilken ordning de skulle tryckas på på boken. 

På spegeln dök det upp en ny kod som ledde till nästa lucka på obelisken.  

 

Inuti lucka tre på obelisken hängde en nyckel som sedan ledde till en lucka i bokhyllan. 

Denna öppnade upp till ett gömt rum bakom hyllan med en UV-lampa i taket samt symboler i 

UV-färg på väggen. Därinne fanns även en liten låst kista med en post-it lapp på med 

lösenordet till mappen “folder 3” på kontorsdatorn.  

I mappen fanns en bild där varje UV-symbol länkades till en siffra som skulle skrivas in i 

kodlåset på den lilla kistan i UV-rummet.  

Inuti denna fanns ytterligare tre fyrkantiga träbitar, som var likadana som de som hittades 

tidigare i spelet. Skillnaden var att dessa inte hade någon färg på sig. Spelarna tog då in dem, 

samt de andra bitarna som hittades tidigare, in i UV-rummet och kunde då se att det fanns nya 

symboler som kunde pusslas ihop i UV-ljuset.  

De fem symboler som spelarna fick ut från bitarna skrevs sedan in i boken och spelarna fick 

då koden till en ny lucka i obelisken.  

I den fjärde luckan på obelisken såg spelarna inget speciellt förrän de puttade undan den 

bakre väggen i luckan som dolde en till nyckel. Denna nyckel ledde sedan till ett hänglås som 

satt fast på en bok liggandes jämte glasmontern. Väl inuti boken fanns det en knapp som, när 

spelarna tryckte på den, ändrade så det vatten som syntes på bildskärmen i glasmontern 

ändrades till en svart spiral samt visade fem siffror. Dessa siffror var utlagda på samma 

placering som stenarna inuti glasmontern fast i en annan följd. Spelarna använde de 

symbolerna de hittade innan i rummet och skrev in dem i boken för att få två fyrsiffriga 

koder. 

 

Med hjälp av dessa två koderna öppnade spelarna två olika luckor i obelisken, en som satt 

högt upp och en långt ner på motsatta sidan. I luckan som satt högt upp var det ett svart hål 

ned i obelisken, där det längst ned fanns en skärm. På skärmen såg spelaren en spiral, det 

kom även upp blixtar i fyra olika färger: röd, blå, grön och gul.  I den andra luckan fanns det 

fyra knappar med en obelisk-symbol på där även dessa fanns i: rött, blått, grönt och gult. Det 

spelarna skulle göra var att trycka på knapparna i samma ordning som blixtarna visade. När 

spelarna gjort det började spiralen snurra åt andra hållet och blixtarna ändrade riktning. Det 
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spelarna skulle göra då var att trycka på knapparna i omvänd ordning från den som nu visades 

på skärmen. När spelarna klarat det dök det upp en kod på skärmen. Med hjälp av den koden 

kunde man öppna det sista låset på obelisken vilket var toppen. Där inne hittade man Dr. 

Oggo och man hade klarat spelet. Dr. Oggo var en 3D-printad figur som alla spelare som 

klarade spelet fick ta med sig. 

 

4.5 Sammanfattning 

Vi inledde kapitel 4 med en beskrivning av designfas 1, projektets förarbete; om hur vi bland 

annat strukturerat projektet, använt och kombinerat metoder, samt hanterat designkrav som 

uppstått. 

Designfas 2 började med ett temabyte, sedan gick vi igenom prototyperna som gjordes, en 

tidslinje och en skalenlig lerprototyp. Med hjälp av dem kunde vi sedan se vad som behövde 

göras i nästa fas. 

I designfas 3 började vi med att se vad varje modul hade för behov, om de till exempel 

behövde plats för en dator eller en skärm. Efter det började vi designandet med hjälp av våra 

core pillars, MDA, Kobayashis grafer (Hutchings, Ou & Ronnier Luo 2012) och 

förväntningspunkterna.  

Vi avslutade kapitel 4 med att beskriva gestaltningens fem moduler: obelisken, 

boken/piedestalen, spegeln med skrivbordet, bokhyllan och lilla världen. Vi beskrev även 

spelets struktur och tidslinje så att en person som inte spelat spelet skulle få en förståelse för 

vad som händer i det. 

 

5. Resultat av undersökningen 

I det här kapitlet presenterar vi det resultat vi kommit fram till i undersökningen samt hur det 

förhåller sig till vår frågeställning: “Hur kan man i ett tredimensionellt pusselspel främja 

direktmedieringen med hjälp av den visuella designen?”. Utöver det går vi även igenom 

andra frågor vi ställt oss i början av arbetet och vad resultatet blivit i förhållande till dem. 
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Med hjälp av vår gestaltning har vi lyckats pröva och implementera vår frågeställning i ett 

praktiskt format. Att främja spelets direktmediering och få spelarna att glömma de närvarande 

medierna har varit vårt primära mål, och kan uppfattas i sin helhet i det tredimensionella 

utrymmet där vi producerat vår gestaltning. 

För att främja direktmedieringen så mycket som möjligt har vi i vår undersökning använt en 

kombination av ramverket MDA och den visuella designteorin baserad på Shigenobu 

Kobayashis forskning (Hutchings, Ou & Ronnier Luo, 2012). Genom dessa material och 

metoder lärde vi oss bygga upp en miljö som döljer sina medier så mycket som möjligt. 

Antingen genom att täcka över egenskaper som är väldigt avslöjande för dem (till exempel 

sladdar och kablar för elektronik), bygga in skärmar och liknande i möbler för att få dem att 

“försvinna”, eller på något annat sätt missleda spelarna från det egentliga mediet.  

Ett av de främsta exemplena på hur frågeställningen förhåller sig till projektet är den magiska 

boken i gestaltningen. Som tidigare nämnt designades boken utifrån ett syfte att dölja dess 

grundmekaniker och istället främja våra val av estetiker utifrån MDA: ‘sinne’ och ‘fantasi’, 

där framförallt ‘fantasi’ passar ihop med vår syn på direktmediering. Som vi nämnde i kapitel 

3.1 kan ‘fantasi’ inom MDA beskrivas som: “När spelaren kan leva sig in i rollen som någon 

annan i en påhittad värld/miljö.”. Om man då jämför det med Bolter och Grusins (1999) 

beskrivning om direktmediering från kapitel 2.1.2 finner man en del likheter: “A style of 

visual representation whose goal is to make the viewer forget the presence of the medium 

(canvas, photographic film, cinema, and so on) and believe that he is in the presence of the 

objects of representation.” (s.272). Något vi tolkar som en stor likhet är just meningen om att 

kunna leva sig in i en roll. Detta i och med att vi anser att man måste kunna bortse från 

mediet för att kunna leva sig in i den tilldelade rollen på ett ordentligt sätt. 

En bra visuell design hjälper en att leva sig in i världen som byggts upp, vilket vi, som 

tidigare nämnt, fick uppleva när vi gjorde ett besök på Boda Borg. En dålig visuell design i 

ett rum, så som de hade, kan göra att man inte känner att man passar in på platsen, och genom 

det bryts direktmedieringen. Men en dålig design kan även vara att man inte har lyckats dölja 

mekaniken på ett tillfredsställande sätt, ser man som spelare att det sitter en knapp på väggen 

som inte passar in kan även då direktmedieringen brytas. 
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Kombinationen av dessa områden vi tagit upp här menar vi är det mest effektiva sättet för att 

främja direktmediering, och genom denna undersökning anser vi att vi lyckats besvara vår 

frågeställning och uppnått arbetets syfte. 

 

5.1 Sammanfattning 

I detta kapitlet har vi presenterat vad vi kommit fram till i vår undersökning. Vi valde att 

främja direktmedieringen genom en kombination av MDA och en visuell designteori baserad 

på Shigenobu Kobayashis forskning (Hutchings, Ou & Ronnier Luo, 2012). Vi fokuserade 

bland annat på att dölja egenskaper som kunde kännas avslöjande för ett medium, till 

exempel sladdar/kablar, och på att bygga in skärmar så att digitala medier skulle uppfattas 

som analoga, och på andra sätt som bidrog med att missleda spelarna från de egentliga 

medierna. 

 

6. Diskussion 

I detta projekt har vi utforskat direktmediering och hur man kan stärka känslan genom den 

visuella designen. Detta prövades i ett tredimensionellt pusselspel genom ramverket MDA 

och designteoretisk forskning. Arbetet har varit en lång men givande process med många 

utmaningar. Det mest utmanande för oss har varit att lyckas fläta ihop alla områden till en 

sammanhängande del som även skulle vara visuellt inriktad. Vi gav oss in i projektet i tron att 

mycket forskning gjorts sedan tidigare, vilket vi så småningom märkte inte var fallet. Det var 

definitivt svårare än planerat att hitta relevant vetenskapligt material, och något vi hade 

behövt reflektera över tidigare.  

Det resultat vi kommit fram till i detta projekt är även endast ett perspektiv av antagligen 

många fler. Gällande design och estetik finns det sällan, om inte aldrig, bara ett rätt svar över 

hur något borde se ut, och vår tolkning är därför ett bidrag till ett intressant 
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forskningsområde. I framtiden skulle vi därför kunna både ändra och vidareutveckla vår 

tolkning. 

Ett fel vi gjorde tidigt i arbetet var att vi bestämde vad vi skulle arbeta med för gestaltning 

innan vi satte frågeställning, redan innan vi visste inriktning direktmediering hade vi bestämt 

oss för att göra ett tredimentionellt pusselspel. Det gjorde så att frågeställningen byttes ut ett 

antal gånger innan vi satte den slutgiltiga. Det bidrog i sin tur till att vi hamnade efter från 

start. 

 

En annan sak som bidrog till förseningar i projektet var att vi inte följde den strukturen vi satt 

med scrumban. Vi kom aldrig riktigt igång med kanban delen av scrumban där man skulle 

dela upp projektet i spalter, och de spalterna vi hade gjorde oss mer förvirrade än vad det 

bidrog till projektet. Scrum delen fungerade däremot bra, vi hade morgonmöten varje dag 

vilket bidrog till att man gick till högskolan dagligen, men det var även bra för att checka av 

hur vi låg i förhållande till den andra gruppen vi arbetade med. Dock var vi sena med att 

implementera sprints från scrum vilket vi i efterhand insåg skulle hjälpt oss att hålla en 

tidsplan bättre. 

En annan del som varit utmanande i arbetet har varit samarbetet mellan vår grupp och en 

annan gällande gestaltningen. I och med att vi haft två olika frågeställningar att alltid ta 

hänsyn till har det ibland blivit bökigt i hur vi skulle gå vidare. Dessutom har vi inom en del 

designfaser fokuserat lite väl mycket på till exempel idégenerering till pussel och liknande, 

vilket egentligen hör mer till den andra gruppens område. Detta ledde till att tid som kunde 

gynnat oss i designområdet istället lades på mindre relevanta delar. 

Att använda MDA och core pillars har varit väldigt hjälpsamt för vårt arbete. Vi har använt 

båda metoderna som stöd och bollplank under hela designprocessen, och genom att använda 

dem har vi hållit oss inom rätt områden under hela arbetsprocessen. Något vi hade kunnat 

förbättra inom gestaltningen var att ha med ljud för att tilltala ännu ett område av ‘sensation’. 

Inom just den punkten av MDA riktade vi oss mycket till just synen hos människor och vad 

som uppfattas som estetiskt tilltalande, medan våra andra sinnen inte prioriterades lika 
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mycket. Genom att då lägga till exempelvis bakgrundsljud för att förverkliga miljön hade 

antagligen direktmedieringen stärkt mer. 

Då vi genom tidigare erfarenheter från andra spel hade bildat oss själva en uppfattning av hur 

man upplever spel med bra och dålig visuell design samt spel som är plottriga i detaljerna 

valde vi bort att ha ett speltest. Det ångrar vi nu i efterhand då vi insåg att det kan behövas 

mer än egna analyser av andra spel för att se hur vårt spel är.  

Vi hade en positiv upplevelse av både seminarier och handledning då vi fick både stöd och 

hjälpande råd. Ett exempel var när vi fick feedbacken att se över vårt tema och att istället för 

att arbeta mot miljön där utställningen är så skulle vi bemöta den. Genom den feedbacken 

bytte vi till ett tema som i grunden var densamma, magi, men istället för att ha den i en 

medeltida tidsålder valde vi att ha den i nutid. Det underlättade för oss då vi kunde använda 

modernare saker, som hänglåsen. Men det hjälpte även att bibehålla direktmedieringen 

mellan spelaren och spelet, hade personen haft sina vanliga kläder i en medeltida värld hade 

personen själv brutit mot spelets direktmediering.  

 

I Bolter och Grusins (1999) bok från slutet av 90-talet nämner de bristerna i VR, och att den 

simpla grafiken, dåliga bildhastigheten och liknande inte kan komma i närheten av hur den 

riktiga världen utanför ser ut. Meningen med direktmediering är som beskrivet att få 

åskådaren att glömma mediet helt, men med denna typ av VR fanns det inte en person som 

skulle kunna förväxla den med omgivningen. Det intressanta med detta stycke är hur långt 

tekniken inom VR-området kommit på bara 20 år sedan deras text skrevs. Visserligen talas 

det fortfarande om dåliga grafiker och hastigheter, men nu handlar det mer om en känsla av 

åksjuka medan grafiken i sig ofta kan vara svår att bortskilja från verkligheten. Dock nämner 

de även den klumpiga VR-hjälmen som kan kännas distraherande, och tyvärr är ju den 

fortfarande jobbig. Tänk då vad ytterligare 20 år kan åstadkomma, bara genom ett trådlöst 

headset förbättras upplevelsen signifikant och om man då går ännu längre och minskar 

tekniken till att knappt kännas placerad på huvudet ökar direktmedieringen på en obeskrivlig 

nivå. 
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6.1 Sammanfattning  

I detta avslutande kapitlet började vi med att beskriva vad vi har utforskat, direktmediering 

med hjälp av visuell design, och hur det prövades. Vi  gick igenom vad som har varit 

utmanande för oss under projektets gång, exempelvis att få ihop arbetets olika områden 

direktmediering och visuell design, att hitta forskning och problematiken med att samarbeta 

med en annan grupp studenter.  Men vi gick även igenom saker som har varit bra och givande 

för oss, som handledningar och seminarier, men även hur MDA och core pillars har lyft 

arbetet. Vi avslutade med funderingar och tankar kring kopplingen mellan direktmediering, 

teknologi, och framtidens möjligheter.  
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