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Abstrakt
I detta arbete undersöks hur konceptet lek går att applicera på digitala spel och hur man presenterar ett
fiktivt universum och de regler som definierar det universumet. Syftet med denna undersökning är att
öka kvaliteten på digitala spel för spelare genom att öka förståelsen för hur sådana regler introduceras.
Frågeställningen som ämnas att besvaras är “hur kan man introducera realistiska, semi-realistiska och
fiktiva regler i ett spel?”. Undersökningen baseras delvis på analyser kring varför vissa introduktioner av
regler ofta accepteras och andra inte, dels på utvärdering av en gestaltning och dels på tidigare
forskning.
Denna undersökning är indelad i två delar; en researchdel och en produktionsdel. För att besvara
frågan har research skett kring vad som känns till sedan tidigare och ett digitalt spel har producerats där
den stora regeln som skiljer verkligheten från detta fiktiva universum är paranormal aktivitet, eller
spöken.

Nyckelord: regler, magisk cirkel, inlevelse och spelproduktion.

Abstract
In this work the concept of play and how it may be applied to digital games and how to introduce a
fictional universe and the rules that define that universe is being investigated. The purpose of this work is
to increase the quality of digital games by increasing our understanding of how such rules may be
introduced. The question to be answered is “how may realistic, semi-realistic and fictional rules be
introduced in a digital game?”. This work is based partly on analyses on why some introductions of rules
are often accepted and some often not, partly on evaluation of a product created by us and partly on
earlier research.
This work is split into two parts; one research part and one production part. To answer the question
research about what is previously known has been conducted and a digital game has been produced
where the main rule that separates the fictional universe from ours is paranormal activity, or ghosts.

Keywords: Rules, magical circle, immersion and game production.
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1. Inledning
När en spelare spelar ett spel där de universum-definierande reglerna inte stämmer överens med
verkligheten är han/hon ofta villig att överge sin rationella tankar om verkligheter för att kunna njuta av
upplevelsen. Detta gäller alla fiktiva universeum, böcker, film och spel. Som det tydliggörs i boken
Dual-Processing Theories in Social Psychology i kapitlet Exploring the Boundary between Fiction
and Reality: Att kunna överge sina rationella tankar kring verkligheten är oerhört krävande av den
mänskliga psyket.
Oavsett vilket spel som spelas måste reglerna för spelet accepteras för att spelet ska gå att njuta av.
Spelet måste ge spelaren möjlighet att totalt sjunka in i spelvärlden, om det är handlingen, utmaningen
eller miljön som ger övertygelse spelar ingen roll. Frågan som ämnas besvaras är egentligen varför
många accepterar magin i filmerna Harry Potter eller kraften i filmerna Star Wars medan många kan ha
svårt att acceptera den kinesiske rymdstationen i filmen Gravity.
Detta är frågan vi vill att besvara i denna undersökning. Det kommer göras genom att titta på tidigare
forskning på området och därefter en gestaltning där vi applicerar vår kunskap och undersöker våra
hypoteser.
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2. Problemområde
I detta avsnitt presenteras bakgrunden för vårt problemområde, frågeställning, syfte och
tidigare forskning.

2.1 Bakgrund
“All play moves and has its being within a play-ground marked off beforehand either materially
or ideally, deliberately or as a matter of course. Just as there is no formal difference between
play and ritual, so the “consecrated spot” can-not be formally distinguished from the
play-ground. The arena, the card-table, the magic circle, the temple, the stage, the screen, the
tennis court, the court of justice, etc., are all in form and function play-grounds, i.e. forbidden
spots, isolated, hedged round, hallowed, within which special rules obtain. All are temporary
worlds within the ordinary world, dedicated to the performance of an act apart.” (Huizinga
1949:10).
Huizinga var den som myntade uttrycket “the magic circle” (hädanefter magiska cirkeln). I citatet ovan
syftas uttrycken inte på digitala medier utan lekar och ritualer generellt, även om konceptet går att
applicera på digitala medier som film och spel.
En magisk cirkel kan vara en arena, ett tempel, en scen, en tennisplan eller ett digitalt spel. Inom
dessa miljör gäller särskilda regler. Dessa regler kan vara bland annat normativa eller regulativa regler. I
vårt fall kommer vi inte titta på den typen av regler utan vi kommer fokusera på de regler som definierar
världen i ett fiktivt universum. De regler har vi sedan delat in i flera kategorier. Exempel på regler kan
vara saker som att en fönsterruta går sönder om man kastar sten på den och kraften i Star Wars. Dessa
regler skapar den magiska cirkeln, därefter är det spelarens val att acceptera de reglerna. För att en
spelare ska kunna gå in i den magiska cirkeln krävs det att han/hon accepterar de regler som finns i den
fiktiva världen.
Hur sådana magiska cirklar skapas och hur man kan bjuda in till sådana cirklar är ett område som
bör undersökas närmare eftersom förmågan att ge spelaren möjlighet att lätt leva sig in i upplevelsen och
den fiktiva världen direkt påverkar kvaliteten på upplevelsen.
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2.2 Frågeställning
Hur kan man introducera realistiska, semi-realistiska och fiktiva regler i ett spel?

2.3 Syfte
Syftet med denna undersökning är att öka kvaliteten på digitala spel för spelare genom att öka
förståelsen för hur regler introduceras.

2.4 Skrivprocessen
Under skrivprocessen av kandidatarbetet har vi i bästa mån arbetat så nära varandra som möjligt för att
se till att vi håller samma stil och att båda är fullt medvetna om vad som skrivs.
Ljuddesignern Jacob Johnsson har under skrivprocessen varit huvudansvarig för Abstrakten,
Inledningen, 2.1 Bakgrund, 2.5.2 Lek, 2.5.3 Den magiska cirkeln, 3.1 Introduktion, 3.5 Ljudkoncept
och 4.4 Den Universum-definierande regeln. Grafikern Christopher Bjöörn har varit huvudansvarig för
2.4 Skrivprocessen, 2.5.4 Suspension of disbelief, 4.1 Introduktion av regler, 4.2 Händelsespecifik
regelintroduktion, 4.3 Speltester.
Ett kapitel genomgick flera iterationer av skrivande och granskande av oss båda tills vi var nöjda,
därefter granskades texten av externa personer och genomgick därefter flera sådana iterationer. I de
övriga kapitlen har vi antingen staffetskrivigt utan någon huvudansvarig skribent eller suttit och skrivit på
en gemensam dator.
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2.5 Tidigare forskning
I detta kapitel kommer vi att visa hur vi valt att definiera begrepp, som regler, och varför. Vi
kommer också att visa vad som är känt sedan tidigare och titta på lämpliga exempel från
digitala spel.

2.5.1 Regler
I detta kapitel kommer vi att förklara hur vi tänker kring vår kategorisering av regler och
varför vi valde just begreppet regler.
När vi utforskade olika begrepp i början av vår research fann vi att inte många begrepp höll måttet
för det vi ville. All vår research har varit på engelska och i det engelska språket fungerar ordet “rules”
utmärkt och används uteslutande. När det uttrycket översattes till det svenska ordet regler märkte vi att
det blev svårare att förstå meningen med uttrycket. Vi började då utforska andra uttryck för att se om
det finns något som fungerar bättre. Vi undersökte särskilt ett annat begrepp; naturlagar.1
En naturlag är ett rättssystem som bestäms av naturen, och därmed är universell. En naturlag ska
kunna beskriva förhållanden i universum och i naturen på ett sakligt, hållbart och trovärdigt sätt.2
Problemet med begreppet naturlagar är att det är alldeles för snävt. Bland annat skulle det inte innefatta
den kinesiska rymdstationen i filmen Gravity. Därför har vi valt att istället använda oss av vår definition
av begreppet regler, och delat in det i subkategorier.
Syftet med att dela in begreppet regler i subkategorier är att göra texten mer mottaglig för läsaren.
Det kommer också att göra det lättare att kategorisera nya regler vi konfronteras med. För att behandla
reglerna på ett enkelt sätt väljer vi att dela in dem i fem kategorier:
● Realistiska regler: Detta är regler spelaren troligtvis har tidigare erfarenhet av. Exempel på
realistiska regler är att ett fönster går sönder när en sten kastas på det, och gravitation.
● Fiktiva regler: Detta är regler som inte finns i den riktiga världen och inte är troliga. Spelaren kan
ha tidigare erfarenhet av fiktiva regler, men endast från andra fiktiva världar. Exempel på fiktiva

1

http://vetapedia.se/naturlag/

2

Vetopedia. (2014). Naturlag. Tillgänglig:http://vetapedia.se/naturlag/#wrap
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regler är kraften i Star Wars, att Ariel från Den lilla sjöjungfrun kan andas under vatten och
fiktiva varelser som vampyrer.
● Semi-realistiska regler: Detta är regler som är mer trovärdiga än de fiktiva reglerna som skulle
kunna vara verkliga men inte existerar i verkligheten. Exempel på semi-realistiska regler är den
kinesiska rymdstationen i Gravity eftersom det är möjligt att den skulle kunna existera, även om
den inte gör det.
● Normativa regler3: Detta är regler bestämmer vilka handlingar som är tillåtna och vilka som inte
är tillåtna i digitala spel. Dessa regler skiljer sig ofta från verkligheten. Exempel på normativa
regler är att man inte stjäl resurser från varann i Minecraft och att man skakar hand med varann
när man hälsar.
● Regulativa regler4: Detta är regler som syftar till att upprätthålla ordning och struktur. Ofta är det
dessa vi tänker på när vi hör ordet regler. Exempel på regulativa regler är att vi kör på höger
sida i Sverige och att spelkortet spader dam ger 13 poäng i kortspelet Hjärter.
De regler vi främst kommer att fokusera på är realistiska, semi-realistiska och fiktiva regler, normativa
och regulativa regler kommer vi fortfarande att behöva ha i åtanke under arbetets gång. Alla dessa
kategorier bygger upp vårt begrepp om regler som definierar den fiktiva världen; verklighetsdefinierande
regler.

2.5.2 Lek
I detta kapitel presenterar Jacob Johnsson konceptet lek och hur vi använder det i vår
undersökning.
Lek är äldre än den mänskliga kulturen eftersom djur inte väntat på att människan skulle lära dem att
leka. Ändå leker djur på samma sätt som människan, genom att titta på hundvalpar kan vi se att
huvudbeståndsdelarna i mänsklig lek återfinns även här; de bjuder in till lek genom gester, de använder
regler att förhålla sig till som att inte bita varandra för hårt, och viktigast av allt, undertiden de leker
upplever de glädje och lycka. Naturligtvis finns det mer utvecklade former av lek, till exempel
regelbundna tävlingar och vackra föreställningar. Även i sin enklaste form är lek ändå mer än bara ett
fysiologiskt fenomen eller en psykologisk reflex, det är en betydelsefull funktion. Det går bortom

3
4

Janik, A. (1996). Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag
Janik, A. (1996). Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag
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gränserna av endast psykisk eller biologisk aktivitet. Det finns minst en annan poäng till lek. Att påstå att
lek endast är instinkt är att säga för lite och det förklarar ingenting. Att säga att det är vilja implicerar för
mycket. Men oavsett hur vi definierar det måste lek ha ett icke-materiellt syfte.5
Ursprunget av lek har bland annat beskrivits som en frigivning av överbliven energi, tillfredsställelsen
av imitativ instinkt, behovet av avslappning, träning inför vuxenlivet, övning i tålmodighet eller avreaktion,
att göra sig av med skadliga impulser.6 Dessa teorier utgår från att lek har ett syfte annat än lek, att det
har en biologisk funktion. Ingen av ovan nämnda teorier säger emot den andra och det vore helt
acceptabelt att godta dem alla utan att komma närmare en förståelse av lek-konceptet. De är endast en
del av svaret men inte hela svaret. Till varje teori går det att svara: Så långt bra, men varför är det kul att
leka? Ingen av teorierna besvarar frågan om varför vi till exempel, känner oss exalterade av att titta på
sport eller varför barn kan tycka om att leka kurragömma. Om målet i golf är att få ner bollen i hålet
vore det effektivaste tillvägagångssättet att med hjälp av handen släppa ner bollen i hålet. Det
effektivaste sättet vore absolut inte att tejpa fast metall i änden av en pinne, gå flera hundra meter från
hålet, och sedan försöka träffa hålet med hjälp av pinnen. Ändå har golf blivit en populär sport.
Anledningen hittar vi troligen inte i biologiska analyser men det är här kärnan av lek ligger.7
Enligt Huizinga är lek så viktigt för människan att han ändrar idén om att Homo sapiens, den visa
mannen, är ansvarig för utvecklingen av kultur till att Homo ludens, den lekfulla människan är ansvarig.
Lek är alltså en väldigt viktig del av vårt liv. Den fyller många praktiska funktioner, men varför
naturen inte gav oss dem funktioner på ett lättare sätt är obesvarat.

5

Huizinga, J. (1944). Homo ludens a study of the play-element in culture. London: Boston and Henley.

6

För dessa teorier se Zondervan. H. (1928). Het Spel bij Dieren, Kinderen en Volwassen Menchen. Amsterdam:
Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, och Buytendijk F. J. J. (1932). Het Spel van Mench en Diet als
openbaring van levensdriften Amsterdam: Kosmos
7

Huizinga, J. (1944). Homo ludens a study of the play-element in culture. London: Boston and Henley.
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2.5.3 Den magiska cirkeln
I detta kapitel presenterar Jacob Johnsson Huizingas syn på den magiska cirkeln och hur det går
att applicera på digitala spel.
The Magic Circle (hädanefter den magiska cirkeln) är den plats där man lämnar det man vet är
verklighet bakom sig och kommer överens med sig själv och/eller andra om en ny verklighet där andra
regler gäller. I citatet i kapitlet 2.1 Bakgrund påstår Huizinga att all lek, oavsett form, är avgränsat från
verkligheten med särskilda regler. Reglerna är unika för varje fiktiv värld, oavsett om det är en
fotbollsmatch, en religiös ritual eller en skönlitterär bok. Varje värld är i sin tur helt och hållet dedikerad
åt sin egen föreställning, något de medverkande upprätthåller genom att följa reglerna.8
När vi nu fått förklaring på vad den magiska cirkeln innebär stöter vi på problem när vi försöker att
applicera konceptet på digitala spel. För att kunna generalisera digitala spel måste vi reda ut vad de har
gemensamt. I boken There is no magic circle: on the difference between computer games and
traditional games9 bestäms det att de två faktorer alla digitala spel har gemensamt är för det första,
hårdvaran som krävs för att kunna uppleva dem, vilket indirekt begränsar hur spelet kan upplevas, och
för det andra, och det viktigaste, att de är lek. En fakta som innebär att de alltså inte kan upplevas
passivt. Det finns också tydliga skillnader mellan digitala spel och andra lekar. Datorer kan lagra och
bearbeta enorma mängder information vilket möjliggör komplicerad och avancerad interaktion. Det går
att skapa virtuella miljöer för spelaren att utforska och det just det som är spelarens funktion, något som
inte stämmer överens med andra lekar.10
M. Liebe menar att konceptet magisk cirkel inte går att applicera på digitala spel. Den magiska
cirkeln blir till viss del magisk genom överenskommelse mellan spelarna om att inte överträda de
artificiella regler som spelet kräver. Däremot i ett digitalt spel är reglerna artificiella i annan mening.

8

Huizinga, J. (1944). Homo ludens a study of the play-element in culture. London: Boston and Henley.

9

Liebe, M. (2008). There is no Magic Circle. On the Difference between Computer Games and Traditional Games. In
Conference proceedings of the philosophy of computer games (pp. 324-341).
10

Aarseth, E. (1997). Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.
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“in a computer game the whole world or game environment is synthetically assembled by the
computer program – including the soccer field or any other playground. Hence, only those
actions may be performed which are included in the game program.”11

Konsekvensen av detta, enligt M. Liebe. är att alla möjliga handlingar spelaren kan utföra redan är
programmerade och därmed är det magiska med den magiska cirkeln inte längre magiskt. Det handlar
inte längre om att komma överens om regler som ska gälla i leken, hur de ska upprätthållas eller hur
bestraffning ska ske vid brytande av de regler eftersom reglerna inte längre kan brytas. Spelarna väljer
inte längre att följa reglerna, de har inget annat val än att följa dem.
M. Liebe. tar upp en väldigt viktig aspekt som vi måste ha i åtanke när vi diskuterar skillnader mellan
digitala spel och annan lek. I vår undersökning kommer vi att ta avstånd från M. Liebe. och välja att
påstå att den magiska cirkeln fortfarande gäller i digitala spel. Detta gör vi eftersom vår undersökning
handlar om hur spelaren väljer att acceptera reglerna i en fiktiv värld genom att antingen spela spelet
och njuta av det, att spela spelet och inte njuta av det eller att välja att inte spela spelet.

2.5.4 Suspension of disbelief
I detta kapitel presenterar Christopher Bjöörn suspension of disbelief och hur det påverkar
inlevelsen i digitala spel.
“Suspension of disbelief” finns i flera medier så som film, litteratur och spel även om termens innebörd
varierar aningen beroende på mediet. Om man pratar om suspension of disbelief i till exempel fiktiv
litteratur gäller det för läsaren att gå med på och acceptera det som står som en temporär verklighet för
att misstron inte ska bryta inlevelsen, vilket i många fall skulle få läsaren att tröttna och sluta läsa. Det
samma gäller för digitala spel, det är dock inte bara frågan om att göra ett spel som ser så realistiskt ut
som möjligt även om realismen kan vara ett steg på vägen. När vi läser en bok eller tittar på en film
krävs det av oss att vi sitter och absorberar materialet vi presenteras med medan om vi spelar ett spel
krävs det av oss att vi är engagerade på ett annat sätt, vi behöver fokusera på vad vi gör, hur världen

11

Liebe. M. (2008). There is no Magic Circle. On the Difference between Computer Games and Traditional Games. In
Conference proceedings of the philosophy of computer games
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om kring oss fungerar och på konsekvenserna av våra handlingar. Det är där som suspension of
disbelief kommer in i digitala spel, man kan säga att det finns fyra huvudområden som bidrar till och
bygger upp själva suspension of disbelief'en: grafiken, narrativet, interfacen och mekaniken.
Självklart varierar designbesluten om de olika områdena mycket beroende på vilken typ av spel man
skapar och vad man vill att spelaren ska uppleva och hur han/hon ska leva sig in i världen, och det
kommer alltid att finnas argument för och emot både från designsidan och från spelarens sida. Ett
intressant exempel på ett interfacerelaterat val som debatteras huruvida det är bra för att öka inlevelsen i
spelet eller inte är inventeringssystemet som används i Resident Evil 5 och Dark Souls där spelet
fortsätter att köra i bakgrunden när du letar igenom din inventory eller går in i någon slags meny. Detta
skapar enligt vissa en spänning och koppling till det mer realistiska och behovet av att man behöver
skynda sig ur det sårbara läget, till skillnad från spel som till exempel The Elder Scrolls: Skyrim där
man mitt i en strid på liv och död kan pausa genom att öppna sitt inventory och äta 78 limpor för att få
tillbaka sina hälsa. Andra debatterar för att det är ett otympligt interface val eftersom det faktiskt gör det
svårare att interagera med delar av spelet eftersom att man inte kan ägna sig fullt åt det man gör vilket
kan skapa brytningar i inlevelsen.12
Något annat som kan skapa eller bryta suspension of disbelief är vad man väljer att ta med i den
fiktiva världen man skapar och hur man rättfärdigar de valen. Ett exempel på detta är vetenskap i
science fiction. Många gånger så kan en författare, regissör eller designer komma undan med rätt
mycket genom att inte gå in i detalj om hur den nya teknologin fungerar, man räknar med mottagarens
benägenhet att gå med på det som presenteras, man förklarar helt enkelt inte den nya teknologin i den
befintliga. Exempel på detta är “warp drive” i Star Trek som de använder för att färdas i rymden, de
försöker inte förankra den i befintlig teknologi utan förklarar bara att det här är något som finns i den här
fiktiva världen . Risken med att förankra och försöka förklara eller använda den nya teknologin med
hjälp av den befintliga teknologin är att vi i mer eller mindre utsträckning har tidigare erfarenhet och
kunskap om den befintliga teknologin och hur den fungerar vilket gör att små fel eller oklarheter blir
väldigt tydliga vilket kan leda till att suspension of disbelief bryts. Ett exempel från en nyligen släppt film
är fysiken i Gravity där de till en början följer fysiken lagar och etablerar att fysiken fungerar som vi är
vana vid för att senare helt bryta de tidigare etablerade lagarna enbart för att försöka öka spänningen då
12

Durdent, J. (2010, 09 Januari) Video games and the Suspension of Disbelief [blogginlägg]. Restitution
hämtat från http://jjdurden.blogspot.se/2010/01/video-games-and-suspension-of-disbelief.html
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George Clooneys karaktär slits bort från ISS med ökande kraft. Detta skapar extrema brytningar inom
den magiska cirkel man upprättat och kan i värsta fall helt bryta inlevelsen man arbetat mot fram tills den
punkten.
Dessutom gäller det inte enbart teknologi, oavsett vilket ämne det berör och om det är i en film, bok
eller ett digitalt spel så är det är frågan om att sätta regler för sin magiska cirkel och sedan förhålla sig till
dem. Sedan finns det behov av att reglera de kommande reglerna efter de redan satta regler för att göra
det lättare för mottagaren att acceptera den regel han/hon presenteras med. Några övertydliga exempel
på saker som är helt godtagbara i sina korrekta universum men som helt bryter suspension of disbelief
när de placeras i ett annat fiktivt universum är till exempel om man skulle ge någon av raserna i Lord of
the Rings trilogin högteknologiska vapen från District 9 eller slänga in J.R.R Tolkiens alver i District 9.
I båda fallen så handlar det om att man bryter mot de tidigare satta regel relationerna inom den magiska
cirkeln. Vi förväntar oss och accepterar alver i Lord of the Rings men inte högteknologiska vapen för att
den fiktiva världen tidigt etablerat sig som en medeltida fantasy värld. Det samma gäller District 9 som
handlar om aliens som kommer till jorden, vi är fullt redo att tro på att aliens som kommer hit har vapen
som är mer avancerade än våra. Vi är inte lika benägna att acceptera att alver, som vanligtvis associeras
med fantasy, skulle komma springandes bland de insektsliknande utomjordingarna.

2.5.5 Preliminära slutsatser
I detta kapitel presenterar vi de preliminära slutsatser vi drar från det som presenteras i kapitel
2.5 Tidigare forskning och hur det kommer påverka produktionen.
Efter att ha studerat Huizingas syn på lek har vi funnit att den går att applicera på digitala spel. Den
magiska cirkeln omfattar den fiktiva världen spelaren introduceras till i fiktiva verk. Den fiktiva världen
består i sin tur av regler som skiljer världen från verkligheten. Att introducera regler på ett “bra” sätt
handlar om att ge möjlighet för att lätt acceptera de regler. Accepterandet av reglerna ligger alltså i
händerna hos spelaren.
Vi undersökte senare suspension of disbelief och hur de olika designvalen påverkade uppfattningen
och helheten av den fiktiva världen man presenterade. Och som vi visat i tidigare exempel i 2.4.4
Suspension of disbelief ser vi att brott mot etablerade regler och designval har en tendens att bryta
inlevelsen. Vi är naturligtvis medvetna om att det alltid kommer att finnas undantag och det beror också
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på i vilken genre den fiktiva världen utspelar sig i. Oavsett genre måste man ha reglernas relation till
varandra i åtanke för att skapa en helhet som är lätt att acceptera.
Med denna informationen kommer vi att skapa ett digitalt spel där introduktionen av reglerna
kommer ske på ett sådant sätt som gör dem lätta att acceptera. När vi sedan kommer in i
prodiktionsfasen kommer vi att applicera våra preliminära slutsatser i en nivå av ett skräckspel där temat
är paranormal aktivitet genom att introducera de fiktiva regelerna gradvist.
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3. Tillvägagångssätt
Detta kapitel syftar till att klargöra hur vår gestaltning har gått tillväga i relation till kapitel 2.
Problemområde. I detta kapitel kommer vårt tillvägagångssätt att presenteras under följande
rubriker: Introduktion, resurser, metoder, process och ljudkoncept.

3.1 Introduktion
I detta kapitel presenterar vi den gestaltande produktionen kortfattat.
För att besvara frågeställningen på ett tillfredsställande sätt har vi, i samarbete med andra studenter,
skapat en del av ett skräckspel (se fig. 1). Världen där skräckspelet utspelar sig skiljer sig från vår
verklighet genom en nyckelregel; det spökar i spelet (vi antar att spöken inte existerar). Denna regel
väljer vi att introducera gradvist. Spelaren får uppleva flera händelser där de första händelserna går att
förklara med de regler som vår verklighet bygger på, även om de kan vara osannolika. Händelserna blir
mindre och mindre sannolika och går till slut inte alls att förklara utan att bryta de regler som vår
verklighet bygger på.

Fig. 1 En korridor i spelet.
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3.2 Resurser
I detta kapitel presenteras de resurser som var grundläggande för produktionen och varför vi
valde den hård- och mjukvara vi använde.

3.2.1 Hårdvara
I detta kapitel presenterar vi den hårdvara vi arbetat med under produktionen och varför vi valt
den hårdvaran.
Under produktionen har vi varit beroende av många typer av hårdvara, ibland frivilligt, ibland inte
frivilligt. Den hårdvaran vi har varit bunden till ofrivilligt för att gestalta har varit datorer och mikrofoner.
Detta är den hårdvara vi absolut inte kunde skapa produktionen utan eftersom undersökningen är riktad
mot digitala spel.
För att skapa ljuddesignen till spelet har vi använt flera mikrofoner, vissa för starka ljud och vissa för
svaga ljud etc. Exempel på detta är mikrofonen Røde NTG2 som användes vid inspelning av fotsteg.
Røde NTG2 är en mikrofon av typen hyperkardioid. Detta innebär att den fångar ljud från ett väldigt
riktat område rakt fram medan den släcker ut ljud som infaller från sidorna, på så sätt kan man minska
risken för att ljud från kläderna fångas av mikrofonen. Som inspelningslokal har vi främst använt studio
Netport på Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn.
För att underlätta skapandet av texturer till 3D-modellerna använde vi oss av en Trust TB-7300
Wide-Screen Design Tablet för att få bättre kontroll över texturskapandet och redigeringen än vad man
annars har när man använder en datormus. Med en tablet blir texturskapandet mer som traditionell
målning i och med att man håller i en elektronisk penna istället för en mus vilket för de flesta gör det hela
enklare eftersom man generellt har finare motorik i fingrarna än i handleden.
Eftersom vi arbetade i en stor grupp behövde vi ett sätt att synkronisera våra filer. Vi valde att
använda oss av en server där allt material till projektet och projektet sparades lokalt så att alla hade
tillgång till den senaste versionen av alla filer. Detta gjordes genom att installera programvaran Perforce
på en stationär dator som sattes igång varje morgon och stängdes av varje kväll. Varje gruppmedlem
kunde sedan ansluta sig till servern oavsett var han eller hon befann sig så länge han eller hon hade
internetanslutning. Läs mer om hur vi använt Perforce i kapitlet 3.2.2 Mjukvara nedan.
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3.2.2 Mjukvara
I detta kapitel presenterar vi den mjukvara vi arbetat med under produktionen och varför vi valt
den mjukvaran.
Gällande det grafiska materialet och skapandet av de 3D-modeller som behövdes använde vi oss av
ett flertal program för de olika stegen av produktionen. För att skapa modellerna och sedan
UV-mappningen, en modells UV bestämmer vad som visas på varje face (yta) av modellen, använde vi
oss huvudsakligen av Autodesk Maya 2012. I vissa fall arbetade vi med mer organiska modeller, vilket
i det här fallet är modeller som inte består av simpla former eller inte är geometriskt speglade, vilket gör
det besvärligt att UV-mappa modellen med Mayas egna UV-mappningsverktyg. För att lösa det
problemet använde vi oss av tredjepartstilläget RoadKill som hanterar själva utvecklingen av UV’n på
ett sätt som lämpar sig mer för organiska modeller än Mayas egna UV-mappnings verktyg. I vissa fall
var det väldigt tydligt att modellerna vi ville skapa skulle bli krångliga att skapa direkt i Maya.
Anledningen till detta var att deras form var väldigt organisk så i dessa fall valde vi att använda oss av
skulpteringsprogrammet Z-Brush 4R5. Fördelen med det var att vi fick ett mer realistiskt resultat och att
vi inte behövde ta hänsyn till

topologin förrän i ett senare stadie. Problemet med att arbeta i

skulpteringsprogram är att modellerna man arbetar med blir så högupplösta att de inte går att använda i
spel. För att lösa detta problem exporterade vi modellerna till 3D-Coat vars ena funktion är
retopologering. Vad detta innebär är att man skapar en ny, geometriskt lättare, modell över den
högupplösta modellen för att på så sätt få ner antalet polygoner till en nivå som en spelmotor klarar av
att hantera.
När det sedan kom till textureringen av modellerna så behövde vi ett bildbehandlingsprogram och
använde vi oss därför av Adobe Photoshop CS6 för att skapa diffuse- och specular-texturerna (färg
och ljusreflektion). Photoshop har dock inget inbyggt verktyg för att skapa normal maps (djup och
yttextur) därför använde vi oss även av tredje parts tillägget xNormals när vi behövde normal maps till
modellerna. Slutligen exporterades modellerna från Maya till Unreal Development Kit där de
implementerades i nivån vi arbetade med.
Vid skapandet av ljuddesignen användes uteslutande Pro Tools som DAW (Digital Audio
Workstation). Pro Tools arbetar med .wav-filer på ett icke destruktivt sätt. Att Pro Tools arbetar på ett
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icke-destruktivt sätt innebär att .wav-filen aldrig klipps i när den klipps i i Pro Tools. Istället spelar Pro
Tools endast upp de relevanta delarna av .wav-filen på rätt plats.
Eftersom vi arbetar mot en del av spelet Stairs som vi och några andra håller på att utveckla valde vi
att arbeta i Unreal Development Kit vilket är samma spelmotor som används vid utvecklingen av Stairs.
Detta underlättar både senare när vi överför modeller, mekaniker och liknande som skapats under
kandidatarbetet och under arbetet eftersom att alla inblandade har tidigare erfarenhet av spelmotorn och
därför inte behöver spendera tid på att lära sig hur saker och ting fungerar.
I Unreal Development Kit går det att integrera en mjukvara som heter Perforce. Perforce är en
serverlösning för grupper upp till 20 medlemmar som möjliggör en lätthanterlig synkning av filer. Ett
annat ord för denna typ av programvara är versionshantering. Beslutet om användadet av Perforce var
aldrig något självklart för oss. Dessutom var beslutet i behov av tid åt research då det var ett verktyg vi
inte hade tidigare erfarenhet av. När vi, strax innan implementeringen i UDK, kom fram till att vi låg
framför vårt tidsschema tog vi oss den tiden; tid väl investerad då det klart underlättade arbetet
tillsammans med gruppen.

3.3 Metoder
I detta kapitel presenteras hur våra projektmetoder, produktionsmetoder och designmetoder var
motiverade, planerade, hur de förändrades och varför.

3.3.1. Arbetsmetoder
I detta kapitel presenterar vi de arbetsmetoder vi använt under gestaltningen och varför de
användes.
När projektet startade bestämdes det att vi skulle ha regelbundna möten med de andra
gruppmedlemmarna. Denna projektmetod anser vi är väldigt viktig för en grupp som arbetar på samma
produktion. Denna metod ansågs inte vara relevant under vår researchdel när vi arbetade med tidigare
forskning eftersom att alla arbetade väldigt nära den arbetskamrat som man genomförde
undersökningen tillsammans med. När produktionen startade insåg vi att alla gruppmedlemmar arbetade
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på skilda saker och att möten varje dag blev överflödigt. Istället arbetade vi i samma rum, utan möten.
En underlättande faktor för detta sättet att arbeta har varit Trello13 . Trello har varit ett ovärderligt
verktyg då det ger en detaljerad inblick i andra gruppmedlemmars framsteg i arbetet. Det blir till
exempel tydligt för en ljuddesigner när animationen för ett monster kommer vara färdig och kan därför
planera sitt arbete därefter.
Under produktionens gång har vi och de andra grupperna tagit inspiration från en metod som kallas
för scrum som vi, efter tidigare erfarenheter från förra årets produktionskurs, modifierat för att få saker
att flyta på bättre för oss som grupp. Scrummetoden utvecklades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber
(1995) och är till för medelstora grupper som arbetar inom relativt snäva tidsramar och det är därför vi
valde att arbeta med den metoden även detta år. När man arbetar efter scrum har man vanligtvis två
personer som fungerar som en sorts arbetsledare; en “project lead” vars uppgift är att se till att gruppen
arbetar på så effektivt som möjligt och en “creative lead” som bestämmer hur saker och ting ska se ut i
produkten. Man arbetar i “sprintar” vilket är korta perioder där man sätter upp mål inom alla områden
som ska vara avklarade när sprinten är över, detta gör man för att under arbetets gång se hur arbetet
framskrider och för att man snabbt ska kunna ändra i planeringen om saker går snabbare eller
långsammare än förväntat. Normalt är en sprint någonstans mellan en och tre månader lång men
eftersom vi inte har den tiden har vi arbetat gemensamt i två veckors sprintar under produktionen.

3.3.2. Produktions- och designmetoder
I detta kapitel presenterar vi de produktions- och designmetoder vi använt under gestaltningen
och varför de användes.
Under skapandet av ljuddesignen har vi förhållit oss till relevanta källor. De böcker vi använt oss av
är Roey Izhakis Mixing audio: concepts, practices and tools14 och Ric Viers The sound effects

13
14

För mer information se https://trello.com/
Izhaki, R. (2011). Mixing audio: concepts, practices and tools. (2nd ed.) Oxford: Focal.
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bible: how to create and record Hollywood style sound effects.15 De kompletterar varann bra då
Roey Izhaki fokuserar på mixning av ljud och Ric Viers fokuserar på inspelningen av ljud.
Det är få delar av skapandet av en ljuddesign som styrs av riktlinjer. Inspelningen av ljud och
mixningen av ljud är två av dem och det är just därför vi valde att hitta källor som stöd inom dessa
områden. De källor vi har använt oss av har hjälpt oss att strukturera vårt arbete. Att ha källor att arbeta
med inom dessa områden gjorde att vi kunde fokusera på den kreativa delen av ljuddesign då det är
inom denna del av ljuddesign vår frågeställning ligger. Den kreativa delen av ljuddesign innebär dels
planeringen och skapandet av en vision men också implementeringen i UDK, när man skapar helheten
med de ljuden man skapat fram till den punkten.
Det är inte bara skapandet av ljud som behöver vara väl strukturerat utan även filhanteringen behöver
vara strukturerad. Vi vände oss då till Ric Viers och hans förslag för filhantering. Vi valde en struktur
som kallas kategoribaserade filnamn. Den innebär att man döper sina filer på följande vis:
1. Kategori
2. Substantiv
3. Verb
4. Beskrivning
5. Nummer (inklusive en nolla16)
Kategorin är möjlig att hålla kort. Substantivet kan vara ett kort ord för objektet som skapar ljudet.
Verbet bör hållas till infinitiv. Beskrivningen är till för att ge möjlighet att beskriva ytterligare hur ljudet
låter. Vi använde detta ofta för att beskriva avståndet till ljudet. Exempel på ett sådant filnamn
(Kategori_Substantiv_Verb_Beskrivning_Nummer) är: “AMB_Roomtone_Humming_Low_Loop_01”.
Det fanns naturligtvis många andra alternativ till hur man kan sortera sina filer. Detta systemet var inte
det som vi använde vid slutet av produktionen, mer om detta i kapitel 3.4 Process nedan. Strukturering
av filer kan också göras genom att fokusera på hur ljudet låter istället för vad det är som gör ljudet. Låt

15

Viers, R. (2008). The sound effects bible: how to create and record Hollywood style sound effects. Studio City, CA:

Michael Wiese Productions.

16

Exempel 5=05. Detta gör det lättare för flera operativsystem att organisera filerna som annars sorterar filerna
felaktigt efter den första siffran. Exempel: 1, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, etc. Placeringen av en nolla
först korrigerar detta. Exempel 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, etc.
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oss, återigen använda vår fantasi, för att föreställa oss en ljudinspelning av en dieseldriven traktormotor
som endast står och brummar. Om motorn av ren olyckshändelse låter väldigt mycket som en stridsvagn
kan det vara smart att döpa filen till stridsvagn, särskilt om ljudbiblioteket används av personer som inte
var närvarande vid inspelningen av motorn. Enligt den strukturering vi använde oss av skulle ljudet
fortfarande heta traktor. Anledningen till det är just att vi var närvarande vid inspelningen. När vi letar
efter ljud i vårt bibliotek letar vi inte efter ljudet beroende på hur det låter, istället kommer vi ihåg
inspelningen och letar efter traktorn eftersom vi kommer ihåg att den lät som en stridsvagn. Om vi istället
skulle döpa filer efter vad de lät som och inte vad det var som spelades in skulle det troligen ta mycket
längre tid att hitta ljudet och därmed slöseri med tid.
Utöver de metoder vi hämtat från dessa källor har vi också på egen väg funnit egna metoder.
Eftersom vi arbetat med ett liknande spel tidigare har vi kvar material från det spelet. Då vi nu arbetade
mot en produkt som inte existerade i början av projektet behövdes en metod eller ett verktyg som gav
alla i gruppen en gemensam bild av målet. Det vi upptäckte var att vi kunde använda de ljuden som inte
kom med i förra produktionen som grund för konceptet inför denna produktionen. Mer om hur vi har
arbetat med detta under kapitel 3.5 Ljudkoncept.
Rent grafiskt sett har den här produktionen varit väldigt plan utan några speciella metoder utöver att
vi arbetat en del med modulära modeller för att bygga upp grunden till nivån och viss rekvisita. Modulär
modellering är när man skapar modeller för att de ska gå att sätta ihop på en mängd olika sätt utan att
det skapas sömmar mellan dem. Utöver att detta möjliggör en mängd olika miljöer med samma delar
gör det även så att man snabbt kan sätta ut bitar och skapa eller ändra nivåer på väldigt kort tid. I vårt
fall har vi huvudsakligen använt oss av modulär modellering till väggarna och allt som ska sitta på
väggarna för att vi snabbt ska kunna bygga upp en nivå och göra ändringar utan att man ska behöva
skapa fler modeller. Det visade sig vara bra då vi under den sista sprinten insåg att vi hade haft ett för
stort scope. Detta resulterade i att vi behövde flytta om några av rummen i nivån för att skala ner nivån
vilket vi lätt kunde göra eftersom alla väggar i nivån var modulära.

21/35

3.4 Process
I detta kapitel presenteras hur våra metod- och resursval påverkar vår process och hur
processen påverkat resultatet.
När själva produktionen började var vi som grupp tvungna att se till att allas frågeställningar togs med
i den gemensamma nivån och som den huvudsakliga leveldesignern i gruppen tog vår externa designer
på sig uppgiften att bygga ihop nivån och agera som en sorts hub för alla små grupper. Som tidigare
nämnts så arbetar vi ihop med flera andra grupper på en befintlig produktion vilket är anledningen till att
vi vände oss till den designern som vanligtvis har huvudansvaret för leveldesignen. Därför var bland det
första vi gjorde att prata ihop oss med den externa designern för att se till att vi integrerade in händelser i
nivån som skulle kunna användas för att testa våra preliminära slutsatser kring vår frågeställning. Efter att
vi diskuterat hur vi ville gå till väga och kommit fram till hur vi ville introducera det övernaturliga och när
den grundläggande leveldesignen var klar hade vi ett antal händelser utplacerade. Tanken med detta var
att allt eftersom spelaren tog sig vidare i nivån och storyn så skulle han/hon utsättas för händelser och
ljud som mer och mer visade mot det övernaturliga. Och i slutet av nivån skulle spelaren ställas inför en
mer eller mindre oemotsäglig övernaturlig händelse.

Fig.2 Nivåns layout som 2D skiss och wireframe.

Det var efter den planeringen vi arbetade under de två första sprinterna fram tills konceptmötet då vi
kom fram till att vi hade haft ett för stort scope och var tvungna att skala ner nivån. Problemet var att vi
hade planerat in för många händelser och pussel i nivån som var mer tidskrävande än planerat. Vilket
resulterade i att vi tvingades ta bort det största pusslet som mer eller mindre formade två tredjedelar av
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nivåns struktur. Anledningen till att vi valde att ta bort ett stort element i nivån, utöver att det var ett
väldigt krävande element, var att vi fortfarande behövde se till att alla fick med sina frågeställningar och
det här ansåg vi då var det bästa alternativet. De faktiska ändringarna vi tvingades göra i nivån innebar
inte några förändringar i våra utplacerade händelser dock påverkade det helhetsintrycket genom att det
komprimerade nivån och tog bort pussel och storydrivande händelser som hade hjälpt till att sätta
stämningen vi var ute efter, samt att tiden inte räckte till för att fylla ut nivån och få den att verka mer
levande.
I kapitel 3.2.2 Produktions- och designmetoder nämner vi en struktur vi valde att följa för hantering
av ljudfiler. Strukturen byggde helt och hållet på hur filer döptes och kategoriserades. I tron om att
struktureringen var tillräcklig tänkte vi inte mer på det utan startade produktionen. Senare i produktionen
skapades ett behov av att titta på tidigare versioner av filer. Till exempel att titta på en fil i sitt
redigeringsstadie när vi befinner oss i mixningsprocessen. Anledningen till detta är att det, fram till
implementeringsfasen, är svårt att få en bild av hur ljuden samverkar med varann. När man når
implementeringsfasen, och får en ny bild av helheten, kan det till exempel visa sig att man borde skära i
basen på fotstegen. Vi väljer att inte diskutera detaljerna kring lösningen här då detaljerna inte är
relevanta för undersökningen, något valet och prioteringen att lägga tid på en förbättring av system
däremot är. Vi diskuterade problemet med en handläggare och lärare inom digital ljudproduktion och
skapade ett överdrivet organiserat system där varje fil existerar i alla iterationer av filen, både i
projektet, icke destruktivt, och enskilt, destruktivt. Fördelen med detta är att vi lätt kan hitta filer vi är
ute efter i rätt stadie i processen. Nackdelen med detta är att det tar större plats. Resultatet av att
utveckla vår metod var precis vad vi förutsåg, det gav oss möjlighet att nå vilken fil som helst i vilket
stadie som helst.

3.5 Ljudkoncept
I detta kapitel presenterar Jacob Johnsson en metod för att koncepta ljud och hur den påverkat
vår gestaltning.
Som det uttrycks i kapitel 3.3.2 Produktion- och designmetoder har vi funnit en metod vi inte stött på
tidigare. Härmed benämns metoden ljudkonceptning.
Problemet vi stod inför i början av produktionen var att vi arbetade mot en produkt som inte
existerade och därför behövde vi ett verktyg eller en metod som gav alla gruppmedlemmar en
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gemensam uppfattning av hur produkten skulle upplevas, hur den skulle se ut och hur den skulle låta. Ett
av de största problemen en grupp ställs inför när de arbetar på detta sätt är att kommunicera visioner på
ett effektivt sätt. Inte bara ska fotstegen låta som fotsteg utan det måste vara precis samma ljud som
man kan förvänta sig att karaktären skapar. Det är inte lätt att åstadkomma utan kräver mycket arbete
av alla inblandade. Eftersom vi arbetat på projektet tidigare hade vi mycket material vi kunde titta
tillbaka på, och även lyssna på, och diskutera.
Syftet med ljudkoncept är att ljudkonceptet ska fungera som underlag för en diskussion ur vilken mål
för produktionen kan uppstå ur nya perspektiv. Därför är ljudkoncept inte bara modeller av hur ljuden
ska låta, utan en undersökning på hur ljudet kan låta. Sådana ljud kan vara nästan vad som helst så
länge syftet upprätthålls.
Oftast är det endast i konceptfasen av en produktion designers kan vara fullt kreativa. När
konceptfasen är över är man ofta låst inom ramarna av vad som bestämts i konceptfasen. Vi spekulerar
att detta också måste utnyttjas av gruppmedlemmarna som är ansvariga för ljuddesignen annars riskerar
gruppen att förlora kvalitet inom flera delar inom ljuddesignen, exempelvis unikhet.
Vi fortsätter att spekulera kring hur en ljuddesign med målet att vara unik kan hämmas av för mycket
information kring det som ska designas. Låt oss föreställa oss att en ljuddesigner har i uppgift att skapa
ett ljudkoncept för en skräckinjagande skog. Med endast den informationen tror vi att många
ljuddesigners skulle ha problem med att föreställa sig hur denna skog låter. Om vi ger ljuddesignern mer
information om hur skogen ser ut, tid på dygnet, temperatur, mängden liv etc. tror vi att ljuddesigner
skulle få en alltmer tydlig bild av hur skogen skulle kunna låta. Det kan dock finnas en risk med att ge
för mycket information. Genom att överdriva informationen som ges till designern ökar risken med att
låsa hans eller hennes kreativitet till vad som normalt förväntas av ljuddesignen. Ett annat ord för det är
klichéer. Detta tankesätt borde också vara applicerbart inom andra områden inom spelproduktion.
Poängen vi försöker göra är att ljudkoncept kan vara en bra metod för att ge gruppmedlemmarna en
gemensam uppfattning av vart produkten är på väg genom att ge en lagom mängd information till
exempelvis grafikerna så länge ljuddesignern inte tagit emot för mycket information. Det kan vara viktigt
att göra aktiva val om hur mycket information som tas och ges. Syftet med metoden än att skapa unikt
material och undvika klichéer samtidigt som metoden agerar som ett verktyg för att ge
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gruppmedlemmarna en tydlig uppfattning av produkten. Denna metoden borde inte gälla endast
ljuddesign, men det är inom det området vi har applicerat det.
Söker man på orden “sound concepting” på scholar.google.se får man inga resultat (2014-05-06).
Efter att vi upptäckt denna metod fann vi en artikel med titeln Sound Concepting: Selling the Game,
Creating its Auditory Style skriven av Bradley Meyer. I denna artikel skriver Meyer en liknande text
till den som står skriven i detta kapitel. Vi väljer därför att tro att våra tankar kring ljudkoncept är
befogade.

4. Resultat och diskussion
I detta kapitel presenteras resultat relevant till frågeställningen baserat på den information som
presenterats i tidigare kapitel. Kapitlet syftar till att avsluta och sammanfatta undersökningen.
Vi har under produktionsdelen av kandidatarbetet arbetat tillsammans med några andra grupper på en
del av spelet Stairs och arbetat in våra olika frågeställningar i nivån vi skapat. Vi har använt Stairs
universum som grund för de regler vi introducerar eftersom det gav oss ett befintligt koncept som vi
båda var väldigt bekanta med och därför utgjorde en bra utgångspunkt för undersökningen.

4.1 Introduktion av regler
I detta kapitel presenterar och diskuterar Christopher Bjöörn hur vi använt introduktion av
regler i produktionen.
Hur man väljer att introducera regler i spel beror naturligtvis väldigt mycket på vilka typer av regler
det gäller, vilken typ av spel och vilken effekt man vill få ut av det. Eftersom Stairs är ett psykologiskt
skräckspel med fokus på storyn och stämningen så kom vi, efter lite diskuterande, fram till att det nog
skulle bli bäst om vi introducerade det övernaturliga, vilket är del av huvudämnet i Stairs, gradvis. Detta
bör hjälpa till att bygga upp stämningen och på så vis mer och mer dra in spelaren i världen han/hon
introducerades till hellre än att bara kasta det övernaturliga i ansiktet på spelaren och tvinga
honom/henne till att omedelbart acceptera universumets regler eller inte. Som sagt kan man gå till väga
på flera olika sätt men med resten av universumet i åtanke verkade det här vara det bästa sättet att gå till
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väga. Resten av universumet innebär att detta endast är en liten del av den totala tänkta upplevelsen.
Delen av spelet vi skapat är den del där spelaren får reglerna introducerade.

4.2 Händelsespecifik regelintroduktion
I detta kapitel presenterar Christopher Bjöörn händelsespecifik regelintroduktion och hur vi
använde oss av det under produktionen.
Efter att vi bestämt oss för i vilken takt vi ville introducera reglerna var nästa fråga vad som skulle
representera introduktionen. Vi utgick till viss del utifrån spelarens synvinkel men även utifrån spelarens
karaktärs synvinkel, som är helt emot tanken på att det skulle finnas något övernaturligt. Och utifrån de
sätten att se på introduktionen kom vi fram till några händelser som vi trodde skulle bli en bra
upptrappning tills vi till sist introducerade obestridliga bevis på det övernaturliga, både för spelaren och
hans/hennes karaktär.
Med sättet vi arbetade på som stor grupp kunde vi inte se eller testa någon av händelserna förrän
väldigt sent i produktionen. Vilket vi nu i efterhand inser inte var bra eftersom det kunde ha blivit
problematiskt om det visade sig att vi hade haft helt fel, då hade det varit för sent för att testa något nytt
under produktionsdelen. Tyvärr visade det sig ju också att vi hade haft ett för stort scope för tiden vi
hade på oss och var tvungna att ta bort delar av nivån och storyn vilket i slutändan resulterade i att en
del av arbetet gick om intet och nivån i sig som vi arbetade med blev betydligt mycket mindre intressant
och engagerande. Detta är något vi anser tar bort mycket av den potentiella inlevelsen, och detta i sin tur
gör att det blir svårare att acceptera saker och händelser som bryter mot den verklighet vi är vana vid
eller förväntar oss. Det blev alltså lite svårare att se händelserna och själva introduktionen som en
gemensam helhet med resten av nivån på grund av att vi var överambitiösa. Men efter att själva ha
speltestat den nerskalade nivån kändes det absolut som att det här var ett steg i rätt riktning mot vad vi
ville uppnå vilket var väldigt uppmuntrande, att få någon form av bekräftelse på att man kanske faktiskt
var på “rätt väg” efter all forskning.
Ser man på händelserna utifrån ett mer designrelaterat perspektiv istället för ett spelarperspektiv och
tar våran tidigare forskning i åtanke anser vi att vi fick bra resultat under omständigheterna och tror att
detta är något vi kommer kunna arbeta vidare på efter kandidatarbetet.
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4.3 Speltester
I detta kapitel presenterar Christopher Bjöörn resultatet av speltesten vi använder i vår
produktion.
På grund av vårt för stora scope blev nivån så pass lidande att det inte var någon mening med att ha
externa speltester vilket vi i början av produktionen hade planerat. Ett av problemen med den här
undersökningen är att man, om man vill göra en praktisk undersökning, mer eller mindre behöver en
komplett miljö för att faktiskt se om man uppnår de resultat man vill. Anledningen till det är att den
magiska cirkeln inom spel verkar vara starkt beroende av helheten eftersom att det man presenterar
under tiden spelaren spelar spelet är den upplevelsens hela värld. Det är där vi tror att vi blev lidande,
nivån vi arbetade med är i nuläget inte tillräckligt uppfylld och levande för att händelserna ska smälta in
fint i världen och verka naturliga för den. Som det är nu när vi körde igenom nivån agerar våra händelser
nästan mer som knutpunkter i nivå eftersom det är där saker och ting händer i en annars väldigt ödslig
nivå.

4.4 Den universum-definierande regeln
I detta kapitel diskuterar Jacob Johnsson den universum-definierande regeln och hur vi
använder den i vår produktion.
Utöver de problem som beskrivs i ovanstående kapitel 4.1 Introduktion av regler inser vi att vi under
hela denna tid också påstått att spöken inte existerar, då det är den regel som skiljer verkligheten från
den värld vi nu skapat (hoppsan, nu gjorde vi det igen). Genom att ha genomfört den här
undersökningen kommer vi inte undan diskussionen. Problemet vi stöter på när vi försöker diskutera
huruvida spöken finns eller ej är att det är omöjligt att motbevisa. Det finns en berömd analogi skapad
av filosofen Bertrand Russell (Russell, 1952). Analogin ser ungefär ut så här: Det går inte att motbevisa
spöken, på samma sätt som det heller inte går att motbevisa att det befinner sig en tekopp i
omloppsbana runt solen någonstans mellan Mars och Jupiter. Alla som inte tror på spöken är därför
egentligen agnostiker angående spöken på samma sätt som de flesta människor är agnostiker när det
gäller tekoppen i omloppsbana kring solen. Det går inte att veta. Vi kan inte ta oss längre än att göra
spöken oerhört osannolika.
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De argument som finns i spökens fördel är främst argument från egna erfarenheter. Biologen Richard
Dawkins har en intressant syn på den typen av argument:

“Well, some people have experienced a pink elephant, but that probably doesn't impress you.
Peter Sutcliffe, the Yorkshire Ripper, distinctly heard the voice of Jesus telling him to kill
women, and he was locked up for life. George W. Bush says that God told him to invade Iraq
(a pity God didn't vouchsafe him a revelation that there were no weapons of mass destruction).
Individuals in asylums think they are Napoleon or Charlie Chaplin, or that the entire world is
conspiring against them, or that they can broadcast their thoughts into other people's heads. We
humour them but don't take their internally revealed beliefs seriously, mostly because not many
people share them.” Dawkins (2006:112)

Dawkins fortsätter med att förklara hur sådana vanföreställningar kan uppstå som resultat av det
mänskliga psyket.

“The human brain runs first-class simulation software. Our eyes don't present to our brains a
faithful photograph of what is out there, or an accurate movie of what is going on through time.
Our brains construct a continuously updated model: updated by coded pulses chattering along
the optic nerve, but constructed nevertheless. Optical illusions are vivid reminders of this.”
Dawkins (2006:113)

Eftersom det är mer sannolikt att spöken inte existerar är vi också tvungna att utgå från den punkten.
Detta är något vi borde tagit ställning till tidigare och låtit diskussionen få mer plats i vår undersökning.

4.5 Sammanfattning
I detta kapitel sammanfattar vi vår undersökning kortfattat.
Vår undersökning inleds med frågan: Hur kan man introducera realistiska, semi-realistiska och fiktiva
regler i ett digitalt spel? Syftet med att besvara den frågan är att försöka öka kvaliteten på digitala spel
för spelare genom att öka förståelsen för hur regler introduceras.
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När vi påbörjade vår undersökning visste vi väldigt lite som området. Därför lade vi en relativt stor
del av vår research på grundläggande forskning. Vi undersökte framför allt vad det innebar för en
människa att leka och hur människor ger upp sina rationella tankar om vår verklighet för att acceptera
spelets verklighet och de regler den styrs av.
För att besvara frågan så utförligt vi kunde producerade vi ett skräckspel där spelaren sätts i en värld
där det spökar. Ur en designers perspektiv handlar det om att ge möjlighet för reglerna att accepteras
genom en passande introduktion av de regler. Vi gjorde detta genom att låta varje individuell händelse
gradvis bli svårare att förklara med de regler vår verklighet styrs av.
Resultaten blev lidande av förminskningen av scopet. Detta innebar att våra specifika händelser hade
svårt att smälta in i miljön och blev mer knutpunkter än något annat. Vi är dock övertygade om att
reglerna man introducerar måste sättas i relation till resten av den fiktiva världen man presenterar om
man vill underlätta möjligheten för inlevelse. Att arbeta med ett spel utan bland annat tillräckligt narrativt
material kan därför skapa svårigheter i accepteringen av regler.
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5. Ordlista
.wav-fil

En filtyp som används för att lagra ljuddata binärt.

DAW

Digital Audio Workstation. Ett system designat för inspeln
redigering och uppspelning av digitalt ljud.

Hyperkardoid

En typ av mikrofon som fångar ljud från särsklid riktning.

Interface

Interface är, i sammanhanget, ett lämpligare ord för grafi
gränssnitt.

Inventory

Inventory är ett ord för det grafiska gränssnittet som visar vi
föremål din karaktär bär på.

Scope

Scope är ett ord för storleken på ett mål för en produktion.

Tablet

En tablet är en data inmatningsenhet som gör det möjligt att m
bilder för hand i ett bildbehandlingsprogram.

Textur

Bild som appliceras på en yta inom datorgrafik.

Topologi

Topologi syftar på geometrins ytstruktur.

UV-mappning

3D modelleringsprocessen för att representera en 2D bild på
3D föremål.
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