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Sammanfattning 
 

Södra Råda gamla kyrka var ett unikt kulturarv och besöksmål som brann ned år 2001 
men som nu håller på att rekonstrueras. Södra Råda insamlingsstiftelse kontaktade 
hösten 2013 Högskolan i Skövde angående möjligheterna att skapa något för att 
platsen, när den nya byggnaden står färdig, ska fortsätta att vara ett intresseväckande 
besöksmål.  

Tillsammans ville man utveckla något kulturarvspedagogiskt med hjälp av digitala 
medier och/eller spelteknologi. Under projektets gång har grafiska koncept skapats för 
ett spel med koppling till platsen.  

Konceptet är tänkt att representera ett underhållningsspel, men som genom sitt 
kulturarvsinnehåll och kopplingen till platsen ändå har en pedagogisk funktion. För 
framtagandet av konceptbilderna genomfördes en ikonografisk studie av det målade 
domedagsmotivet som fanns i Södra Råda.  Konceptbilderna utvärderades sedan 
gentemot personer med koppling till kyrkan och dess återuppbyggnad för att ge insikt i 
vad man kan göra med historiska och religiösa motiv utan att det blir kontroversiellt 
och upprörande. 

Nyckelord: Ludisering, Kulturarvspedagogik, Domedagsmotivet, Lärospel, 
Konceptgrafik, Ikonografi 
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1 Introduktion 
År 2001 brann Södra Råda kyrka ned till grunden i en anlagd brand (Ohlén 2007, s. 4). 
Södra Råda kyrka var en välbevarad träkyrka från 1300-talet och uppfattades som unik. 
Kyrkan betraktades som en av Sveriges förnämsta medeltida byggnader och det fanns planer 
på att föreslå den som världsarv. Något av det mest speciella med byggnaden var de 
kyrkomålningar som täckte väggarna och taket i hela kyrkan. Dessa är målade vid två olika 
tillfällen varav konstnären vid det senare av dem är känd som Mäster Amund, en 
kyrkomålare som är ansvarig för många kyrkodekorationer i trakterna kring Vänern och 
Vättern (Hernfjäll, 1993, s. 104). 

Efter branden beslutades dock ganska snart att man inte ville ge upp kyrkan och dess 
historia utan göra något mer av den, man beslutade att bygga upp kyrkan igen från grunden. 
Kyrkan skulle rekonstrueras med hjälp av medeltida byggnadstekniker och detta blev ett 
omfattande projekt som även har som mål att tillföra ny kunskap om medeltida 
byggnadskonst och  arkitektur (Ohlén, 2007, s. 13). Tack vare detta återuppbyggande har 
alltså Södra Råda kyrkplats fortsatt vara ett välbesökt turistmål, men tankar har nu också 
gått mot vad som ska göras med platsen och kyrkan när byggnaden står färdig. 

Det har blivit allt vanligare att använda digitala medier för att framhäva kulturarv och göra 
historiska platser och muséer mer intressanta och engagerande för besökare (Ch’Ng, 2007, s. 
1). Spelteknologi och interaktiva upplevelser har använts på flera ställen i Sverige och runt 
om i världen. Med detta som bakgrund föddes idén om att på något sätt använda digitala 
medier för att skapa intresse för och ytterligare förmedla Södra Råda kyrkas historia. Södra 
Råda kyrkas insamlingsstiftelse kontaktade Högskolan i Skövde angående detta vilket är 
ursprungsanledningen till den här rapporten (Öster, 2013). 

Under det här arbetet har ett koncept för ett spel med koppling till kyrkans väggmålningar 
och då särskilt Domedagsmotivet skapats. Det övergripande syftet med projektet var att 
gentemot relevanta målgrupper testa mottagandet av spelkonceptet och därigenom få 
information om vad intressenterna tyckte fungerade i förhållande till besöksmålet Södra 
Råda kyrka. 
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2 Bakgrund 

2.1 Södra Råda Kyrka 
Södra Råda kyrka var en timmerkyrka från medeltiden belägen utanför Gullspång i 
Västergötland. Kyrkan byggdes runt år 1310 och ersatte då en tidigare träkyrka på samma 
plats (Ohlén, 2007, s. 4). Inte många medeltida träkyrkor finns kvar och då Södra Råda 
kyrka togs ur bruk redan 1850 var den en av de bäst bevarade av sitt slag. En ny kyrka 
byggdes då i området och den gamla skulle ha rivits om den inte uppmärksammats av 
fornforskaren Nils Månsson Mandelgren som lade märke till dess kyrkomålningar och 
vädjade om att den istället skulle bevaras (Bonnier,  2009, s. 81). Kyrkan var relativt 
oförändrad sedan den byggdes, endast mindre justeringar, som till exempel tillbyggnaden av 
ett vapenhus på västra sidan på 1600-talet, hade gjorts. Förutom påbyggnaden bestod 
kyrkan av ett rektangulärt långhus, ett smalare längre kor samt en mindre sakristia. 
Spånbeklädnaden som täckte kyrkans yttre väggar och tak, hade bytts ut med tiden men 
delar av den var fortfarande medeltida. Långhuset täcktes på insidan av två 
treklöverformade trävalv vilka var de sista kvarvarande av sitt slag i Sverige (Bonnier, 2009, 
s. 81). 

Idag finns endast elva medeltida träkyrkor kvar i Sverige (Ohlén, 2007, s. 4). Mest känd var 
dock Södra Råda Kyrka för de målningar som täckte dess väggar och tak invändigt. 
Målningarna var från 1323 och 1494 och saknade motsvarighet i hela Europa eftersom ingen 
så omfattande utsmyckning på trä förekommer någon annanstans. De tidigaste av dem tros 
vara utförda av en mästare skolad i 1300-talets Paris och de senare är signerade av en Mäster 
Amund som även dekorerat andra kyrkor i regionen.  

Kyrkan var ett unikt och välbevarat kulturarv som drog till sig många besökare och när 
kyrkan  i en anlagd eldsvåda brann ner år 2001 fanns därför en stor önskan att göra 
någonting på dess tidigare plats. Det beslutades snart att man ville göra utgrävningar på 
platsen för att sedan påbörja en rekonstruktion av kyrkan (Ohlén, 2007, s. 4). 

2.2 Amund 
Mäster Amund var en medeltida målare, som ibland kallas Götalands motsvarighet till 
Albertus Pictor eftersom de båda var aktiva kyrkomålare under 1400-talets andra hälft och 
båda verkar ha varit ansvariga för en stor mängd arbeten (Hernfjäll, 1993, s. 104). Det är 
mycket få målare från den tiden som man känner till namnet på och anledningen till att man 
känner till Amund är hans signatur på de senare målningarna i Södra Råda kyrka. Förutom 
målningarna i Södra Råda är inga andra verk signerade av Mäster Amund, men genom att 
analysera hans målarstil tror man sig veta många andra kyrkor där han själv eller hans 
lärlingar arbetat. Det finns olika källor till vilka målningar Amund faktiskt bär ansvar för, 
men han har sagts stå för målningarna i bland annat Södra Råda, Hammarö, Dala rivna 
kyrka, Gökhem, Götene, Lindärva, Suntak, Västra Gerum, Visnum, Appuna, Ask, Fivelstad, 
Korsberga, Kungslena, Östra Gerum, Kumlaby och Gränna kyrkor (Hernfjäll, 1993, s. 104). 

Amund hade en annorlunda målarstil vilket gör hans målningar relativt lätta att identifiera 
(Hernfjäll, 1993, s. 106). Hernfjäll nämner bland annat hans individuella sätt att måla 
människorna, stora franska liljor, och ett speciellt sätt att måla marken i motiven. Ann 
Cathrine Bonnier skriver att Amunds stil kännetecknas av en ”enkel men effektiv 
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figurteckning med svarta konturlinjer, hela färgplan utan skuggor, en rik men ålderdomlig 
ornamentik och burlesk berättarglädje” (Bonnier, 2009, s. 97).  

Man har tidigare trott att mäster Amund utbildats vid Vadstenaskolan varifrån några andra 
senmedeltida målare också kommer, men senare forskning har ifrågasatt detta och snarare 
hävdat att Amund hade sin verkstad utanför klostermurarna (Öhrnell, u.å. s. 26-27). Något 
man dock kan se är att Amund influerats av andra samtida målare bland annat den så 
kallade ”Risingemästaren”(Hernfjäll, 1993, s. 105). Amund hade vissa favoritmotiv som 
återkommer i många av de kyrkor han tros ha målat. Dessa är framförallt ”Credosviten”, 
”Rosenkransen” och ”Dygder och Laster”. 

2.3 Ikonologi 
Ikonologin är en vidarearbetning av ikonografin, vilket är en metod för att analysera konst 
som introducerades av konsthistorikern Emile Mâle under tidigt 1900-tal (Larsson, 2010, s. 
63). Det som var speciellt med Mâles metod var att den inte fokuserade på verkens form eller 
utförande utan istället syftar till att reda ut vad konsten föreställer och vad dess symbolik är i 
förhållande till sin kultur och sitt sammanhang. Det var sedan konstvetaren Erwin Panofsky 
som 1932 vidarearbetade metoden och gjorde ikonografin till ett av de tre stegen i 
ikonologin. Metoden började dock inte spridas förrän han redovisade systemet i en mer 
förenklad version 1939 (Larsson, s. 68). Panofsky ville därigenom ge metoden en mer 
överskådlig struktur (s. 67). Ikonologins syfte är att i tre steg analysera ett verks olika 
beståndsdelar var för sig, utreda symboliken och deras sammanhang för att sedan göra en 
tolkning av verkets bakomliggande tanke och budskap (Eriksson och Göthlund, 2004, s. 33). 

Den ikonologiska undersökningens första steg kallas den ”Pre-ikonografiska beskrivningen” 
vilken går ut på att med enkla ord förklara vad för föremål som finns på bilden, utan att ägna 
tanke åt vad de brukar symbolisera eller betyda (Eriksson och Göthlund, 2004, s. 33). I detta 
stadiet skall till exempel Jesus, som var centralfigur i domedagsmotivet i Södra Råda kyrka,  
inte identifieras som denne utan endast beskrivas som en man med sår i händer och fötter 
(Larsson, 2010, s. 68). Det är under nästa steg, den ”Ikonografiska analysen” som man ska ta 
reda på de olika delarnas betydelse och vad de kan symbolisera. I detta steg är det relevant 
att till exempel undersöka om delarna är hämtade från ett historiskt sammanhang, eller en 
religiös eller mytologisk berättelse, för att få en förståelse för vad de kan betyda. För det här 
arbetet är det ikonografiska steget det som kommer att ha störst betydelse, att identifiera 
motivets litterära beståndsdelar för att kunna återanvända dem på ett relevant sätt. 

Det sista steget i analysen kallas ”den ikonologiska tolkningen” då syftet är att försöka se 
bildens budskap som helhet, när alla delar är satta i kontext (Eriksson och Göthlund, 2004, 
s. 34). Efter att tidigare ha analyserat bildens olika visuella och litterära beståndsdelar ska 
man alltså här tolka bilden som helhet gentemot ett sammanhang.  Här skiftar perspektivet 
vanligen med analytikerns mål och syfte, exempelvis kan fokus ligga på konstnären och 
dennes intentioner, på uppdragsgivarnas önskemål eller kanske på hur motivet mottogs av 
sin publik. I detta fall skulle det kunna handla om hur prästen använde bilden vid 
predikningar och hur församlingen förstod densamma. Den ikonologiska tolkningen blir då 
en funktionsanalys. Motivets betydelse förändras delvis med tidsåldern det betraktas från, 
beroende på betraktarnas förkunskaper. En nutida kyrkobesökare har inte samma 
utgångspunkt som en medeltida. 
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Ikonologin kommer i det här arbetet användas för att analysera domedagsmotivet i Södra 
Råda kyrka så att det kan användas som förlaga till grafiska spelkoncept. Den pre-
ikonografiska beskrivningen kommer vara mindre viktig och syftar främst till att studera 
beståndsdelarnas utseende så att de sedan kan replikeras som spelkomponenter. Den 
ikonografiska analysen kommer vara viktig i avgörandet av vilka roller som de olika 
karaktärerna i motivet skulle kunna tänkas ges i ett spel och hur de skulle kunna fungera 
spelmekaniskt. Även den ikonologiska tolkningen har betydelse då spelets övergripande 
narrativ och spelfunktion ska fastställas. Att Jesus sitter på en regnbåge i bilden, vad betyder 
det och hur skulle det kunna användas i spelet?  

2.4 Domedagsmotivet i bildkonsten 
Bilder av Domedagen är något som använts flitigt i måleri och konst genom kyrkohistorien 
och motivet började etableras i svenska kyrkor redan på 1100-talet (Färnström, 2001, s. 43). 
En vanlig placering för det var en triumfbågsvägg som skiljde kyrksalen från koret vilket 
också var den plats domedagsmotivet återfanns på i Södra Råda kyrka.  

 

 
Figur 1 Domedagsmotivet i Södra Råda Kyrka 

Domedagsmotivet bygger på bibelns beskrivning av den  yttersta dagen, och även om det inte 
finns en konkret entydig bild av vad detta innebär så är ändå mycket av motivets symboler 
och beståndsdelar hämtade från olika bibliska förlagor. Bibelns sista bok 
”Uppenbarelseboken”, som bygger på en uppenbarelse som dess författare Johannes ska ha 
upplevt, behandlar den yttersta tiden och ger en lång och gåtfull beskrivning för vad som ska 
hända innan och under domedagen. Förutom detta bygger uppfattningen om domedagen 
framförallt på uttalanden av Jesus om vad som ska hända i den sista tiden och även på ett 
antal profetior nedskrivna i gamla testamentet (Färnström, 2001, s. 119).  

Ett centralt stycke angående detta är till exempel Matteusevangeliets 24 och 25 kapitel 
(Bibeln, 2000). Här talar Jesus om hur den sista tiden skall inledas med jordbävningar, 
plågor och förföljelse av de utvalda. ”Människosonen” (Jesus) ska därefter ”komma på 
himmelens moln[...]sätta sig på härlighetens tron” och ”skilja människorna som herden 
skiljer fåren från getterna” (matt 24:30, 25:31-32, Bibeln, 2000). Här beskrivs hur Jesus ska 
döma människorna och ge evigt liv till de rättfärdiga och sända de  otrogna till helvetet. 

I domedagsmotivet är Jesus normalt sett placerad i centrum av bilden och de andra 
elementen är grupperade runt honom (Färnström, 2001, s. 44). Viktiga bibliska personer, 
änglar och djävlar figurerar i scenerna och under Jesus väcks människor till liv ur sina gravar 
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och sänds antingen till himmelriket till vänster eller till helvetet åt höger (Färnström, s. 44, 
122). Nedan beskrivs några av de viktigaste elementen i domedagsmotivet vilka är relevanta 
för den här rapporten.  

Som nämnts ovan är Jesus central i domedagsmotivet och han är den som dömer 
människornas själar antingen till evigt liv eller fördömelse. En av de vanligare positionerna 
är med armarna utsträckta, ursprungligen för att efterlikna hur han hängde på korset, så att 
såren i handflatorna syns (Ho, 2012, s. 91). Jesus avbildas ofta sittande ovanpå en regnbåge 
(Ho, 2012, s. 100) och närmast honom placeras Maria Jesu mor, och Johannes döparen. 
Det är de som i motivet står honom närmast och är placerade till höger och vänster om 
honom (Ho, 2012, s. 103, 111). Dessa tre kan även omges av de tolv apostlarna. Regnbågen är 
i bibeln symbol för ett löfte från Guds sida att aldrig mer utplåna människorna med en stor 
flod så som gjordes i berättelsen om Noah (1 Mos 6:5-9:19, Bibel 2000) förutom detta är den 
vanligt förekommande i domedagsmotivet för att Jesus i en av synerna av domen sitter på en 
tron omgiven av en regnbåge (Upp 4:3, Bibeln, 2000). 

En annan viktig karaktär för motivet är Ärkeängeln Mikael (Ho, 2012, s. 119). Mikael är i 
Bibeln den av änglarna som har den tydligaste rollen som den som kämpar mot ondskan och 
djävulen, och har därför en viktig plats i domedagsmotivet. Mikael har i denna typ av 
målningar ibland iklätts rustning eftersom hans uppgift är att kämpa mot djävulen, men 
vanligen har han även rollen som den som väger människornas själar (Ho, 2012, s. 120). 
Tack vare detta kan han kännas igen genom att han håller en våg, i vilken ofta två människor 
vägs mot varandra för att avgöra vem av dem som ska få komma in i himlen (Öhrnell, u.å. s. 
267).  

Som nämnts tidigare är Himmelen och Helvetet två andra viktiga element. Himmelen eller 
Paradiset beskrivs på flera ställen i Bibeln som en rikt utsmyckad stad och detta är därför ett 
vanligt sätt att avbilda den (Ho, 2012, s. 141). Himmelen porträtteras som en plats där de 
mänskliga själarna får trygghet och blir mottagna av änglar. Helvetet representerar 
Paradisets motsats och är en plats med mörker, kaos och evigt lidande (Ho, 2012, s. 160). Till 
helvetet drivs de förtvivlade människor som visats bort från himmelen och porten dit in 
avbildas ofta som det stora gapet av en best eller drake (Ho, 2012, s. 165). Demoner och 
djävlar för de förtappade mot gapet. Dessa avbildas som humanoida varelser men med 
vingar, horn eller spetsiga öron. 

2.4.1 Domedagen i populärkultur 
Himmel och helvete har på grund av bland annat domedagsmotivet en stark plats i vår 
kulturella värld och har under historien förekommit i många olika kulturer 
(Nationalencyklopedin, 1992). Ett exempel på hur domedagen förekommer i populärkultur 
är filmen Left Behind (2000) som handlar om den sista tiden enligt vissa av Bibelns förlagor. 
Det finns även många andra verk som handlar om och berör domedagen eller dess teman 
men som inte uttryckligen utgår från kristna förbilder. Den dualistiska uppdelningen mellan 
gott och ont fungerar väl för att i ett dataspel motivera spelarens kamp och det ger äventyret 
dramatisk kontext. I till exempel Diablo (Blizzard Entertainment, 1997) och Dantes Inferno 
(Electronic Arts, 2010) kämpar spelaren mot demoniska varelser i en helvetisk miljö och i 
Heroes of might and Magic III (The 3DO Company, 1999), som är ett strategispel, finns två 
lag som vardera motsvarar det goda och det onda med änglar och djävlar som delar av 
arméerna. 



 6 

Andra former av media vittnar också om att domedagen är en del av vårt kollektiva 
medvetande. Orsaken till världens eller civilisationens undergång är i dessa inte 
nödvändigtvis religiös utan kan bero på miljöförstöring, krig eller epidemier. Detta 
förekommer till exempel i filmer som Terminator 2: Judgement Day (James, 1991) och 
musik (End of Days, Nocturnal Rites, 2004). I det populära tv-programet Doomsday 
Preppers (Sharp Entertainment, 2012) filmas amerikanska familjer som förbereder sig för 
olika former av samhälleliga kollapser och även om de kan anses vara extrema exempel så 
visar de ändå att tanken på en undergång inte är främmande (Nationalgeographic.com, 17-
02-14).  

2.4.2 Lokalt och globalt kulturarv 
Södra Råda kyrka var innan den brann ned ett turistmål och kulturminne som betydde 
mycket för den lokala bygden och dess identitet, vilket bidrog till det stora intresset att 
återuppbygga kyrkan (Ohlén, 2007, s. 4). Kyrkan och dess målningar var ett viktigt 
kulturminne som bidrog till att sätta Södra Råda på kartan både nationellt och 
internationellt. 

Domedagsmotivet är känt i religiös konst genom hela medeltiden i kyrkor över hela världen 
(Ho, 2012, s. 8). Det kan spåras tillbaka till 900-talet och förekommer i många olika 
konstformer från målningar till skulpturer och smycken. Konflikten mellan himmel och 
helvete är fundamental för kristendomen och motivet har därför använts flitigt i många 
hundra år (Färnström, 2001, s. 117). Tack vare detta var Södra Råda kyrka, lika mycket som 
den var ett viktigt kulturminne för den lokala bygden, även betydelsefull som en del av det 
globala arvet av konst och kultur som kristendomen gett upphov till under tvåtusen år. 

2.5 Virtual Heritage 
Under senare år har det blivit allt vanligare att använda digitala medier för att dokumentera, 
bevara och tillgängliggöra olika former av kulturarv och historia (Ch’Ng, 2007, s. 1). Peter 
Walsh menar att internet och digitala medier förändrar samhällets syn på och förhållande till 
information och detta är något som museer också måste ta till sig och anpassa sig efter 
(2010, s. 31). Förutom att det finns ett stort intresse för att utbilda innevånarna i samhället 
och informera om historia och kulturarv kan digital teknologi även vara av betydelse 
eftersom många kulturminnen hotas att förstöras av tid, väder och dagens samhälle 
(miljöförstöring som försurning) och därför måste bevaras i största möjliga utsträckning 
vilket med sådan teknik skulle kunna göras digitalt (Addison, 2002, s. 1). 

Eugene Ch’Ng skriver om ett exempel på hur ny teknologi används i ett projekt där 
arkeologer använde en spelmotor för att visualisera hur ett utgrävningsområde faktiskt såg 
ut för tusentals år sedan och hur det hjälper dem få nya perspektiv och tolka utgrävningarna 
på nya sätt (Ch’Ng , 2007, s. 5). I artikeln “Virtual Heritage - Technology in the Service of 
Culture” förklarar också Addison hur ny teknik används för att dokumentera, bevara, 
representera och sprida kulturarv på olika sätt(Addison, 2002, s. 2). Som exempel skriver 
han om hur en grupp arkeologer använder 3d-scannrar för att dokumentera och bevara 
lerbyggnader under utgrävningar i Tambo Colorado i Peru eftersom så mycket går förlorat i 
utgrävningsprocessen (2007, s. 5). Han fortsätter med att poängtera att ett problem med 
sådana bevarandemetoder är att det som skapas såklart fortfarande bara är kopior av 
originalen och att sådana kopior kommer skilja i värde och exakthet beroende på vilken 
teknologi som används(2007, s. 8). 
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Intressen för att tillgängliggöra kulturarv kan ofta gå hand i hand med turistnäringens 
intressen, som fallet var då Högskolan i Skövde utvecklade ett spel som del av ett 
upplevelseäventyr i Karlsborgs fästning (his.se, 17-02-14). Spelet gjordes som del av ett 
äventyr med underhållningssyfte samtidigt som det anknyter till fästningens historiska 
bakgrund. 

2.6 Ludisering 
Ludisering innebär omvandlandet av ett verk i ett annat medium till spel (Gunder,  2007, s. 
111). Det kan gälla ett verk i bok-, film- eller någon annan medieform och kan helt enkelt ses 
som motsvarigheten till en filmatisering fast gällande omvandlande till spel. Ludisering är 
något som blivit allt vanligare i takt med att spelindustrin expanderat och många kända verk 
som till exempel filmatiserats blir också ludiserade. Ett exempel på detta är Harry Potter 
och de vises sten som Anna Gunder skriver om, men även filmatiseringarna av Sagan om 
Ringen (Electronic Arts, The Lord of the Rings och The Return of the King, 2003) och 
Spider-Man (Activision, Spider-Man, 2001) har stått som förlaga till spel.  

Spel är av naturen annorlunda från böcker och filmer genom att de är interaktiva och därför 
blir ett spel baserat på en tidigare berättelse alltid en annorlunda upplevelse än sitt ursprung 
(Carr m.fl. 2006, s. 149). Ludisering är intressant ur analyssynpunkt eftersom 
spelutvecklarna måste välja vilka aspekter av den ursprungliga berättelsen de vill framhäva 
och göra spelmoment av. Gunder skriver i ”Berättelse blir spel: Om ludiseringen av J. K. 
Rowlings Harry Potter and the Philosopher’s Stone” om likheterna och skillnaderna mellan 
Harry Potter-boken och spelet (Gunder, 2007, s. 111-136). Som exempel skriver hon att 
lektionerna Harry går till i boken lämpar sig väl att göra spelmoment av medan det utrymme 
som Harrys personliga utveckling får i boken är svårare att återskapa i spelet (Gunder, 2007, 
s. 120). Detta behandlas även i ”Film, Adaptation and Computer Games” där ludiseringen av 
filmen ”The Thing” diskuteras (Carr, m.fl. 2006, s. 149-161). Här nämns att spelet av naturen 
måste bli annorlunda än sin förlaga (s. 153). Mottagaren kan inte döda eller överlista 
monstret i filmen, men i spelet kommer spelaren oundvikligen utforska spelets gränser, val 
och strategier och måste slutligen också kunna vinna. Denna interaktivitet och möjlighet för 
olika utgångar kan innebära ett problem vid ludisering av till exempel religiösa material 
vilket är något som kommer diskuteras mer senare. 

2.6.1 Bibeln och religion i spel 
Chris Totten skriver i en artikel på sidan ”Video Game Writers” om hur bibliska historier och 
religiositet inte utforskats ordentligt i speciellt många spel och reflekterar över hur det 
kommer sig och hur man skulle kunna göra det (Totten, 2011, videogamewriters.com). 
Totten nämner att en aspekt som kan vara komplicerad i fråga om spel med bibliska teman 
är just det faktum att spelet är interaktivt och ger spelaren bestämmanderätt, vilket kanske 
inte är klokt när såpass känsligt källmaterial används. Han menar att det bästa vid 
skapandet av ett Bibelspel skulle kunna vara att minska spelarens valmöjligheter och på så 
sätt risken att materialet används respektlöst, trots att detta går emot vad som brukar vara 
målet i spelutveckling, nämligen att ge spelaren så mycket frihet som möjligt. 

Även Robert M. Geraci nämner att religion och spel är en svårare kombination än religion 
och film eftersom spelen kullkaster det linjära berättandet och öppnar möjligheten för olika 
slut (2012, s. 2). Han hävdar dock att religiösa teman kan vara ett kraftfullt verktyg i spel 
eftersom det är ett ämne som berör så många, även agnostiker och ateister, och att det är 



 8 

något som spelutvecklare borde försöka använda till sin fördel. Geraci skriver att öppet 
religiösa spel som Left Behind, ofta behandlar ämnet klumpigare än till synes sekulära spel 
som har mer subtila referenser till religion (s. 6). 

År 2010 släpptes ett exempel på ludisering i form av spelet Testament som utvecklades på 
Högskolan i Skövde av studenter som sedan bildade företaget Immersive Learning. Spelet 
utvecklades på beställning av Svenska kyrkan som hade kontaktat skolan med anledning att 
skapa ett spel med koppling till bibeln (testamentgame.bibelsallskapet.se, 17-02-14). Spelets 
syfte var att på ett underhållande sätt lära ungdomar om Gamla testamentet och vara en 
resurs vid konfirmandundervisning. Framförallt skulle spelet vara roligt att spela och 
kunskap om Gamla testamentet får spelaren indirekt genom att ta sig igenom spelet. 
Spelaren får uppdrag av viktiga personer i bibeln och genom att hjälpa dem får hen också en 
förståelse för deras historia. Detta innebar att spelutvecklarna fick analysera Gamla 
testamentet för att sedan omvandla historien till intressanta spelmoment. När en berättelse 
ska göras om till dataspel kan det vara komplicerat att hitta moment som lämpar sig väl som 
utmaning för spelaren och i en artikel om spelet kommenteras det att just gamla testamentet 
lämpade sig väl för detta då många av berättelserna har inslag av våld och kamp 
(svenskakyrkan.se, 17-02-14). 

2.6.2 Ludisering av Södra Råda 
Som del av det här examensarbetet har det framställts grafiska koncept för ett eventuellt spel 
med koppling till Södra Rådas kyrkomålningar och historia. Fokus var att låna ikonografiska 
motivelement från kyrkans målningar och använda dem till spelets grafik. De grafiska 
koncepten hade således bakgrundselement tagna från Södra Rådas kontext men dess fokus 
var framförallt att vara underhållande snarare än pedagogiskt. 

Med utgångspunkt i domedagsmotivet i målningarna i Södra Råda kyrka var tanken att 
gestalta ett spel där den tydliga kampen mellan gott och ont är det centrala uppdraget. 
Element i domedagsmotivet som fungerar väl för ludisering var till exempel hur 
människornas själar återuppväcks och ska delas upp mellan himmel och helvete. Spelaren 
skulle, kanske i form av mäster Amund, eller som ängel, kämpa för att rädda så många själar 
som möjligt medan djävulen som motspelare vill föra dem till helvetet. Med tanke på 
kyrkans historia skulle målet vara att med hjälp av de frälsta människorna återuppbygga 
kyrkan eller alternativt hindra djävulen från att bränna ner den. 

2.6.3 Remediering 
Ludisering innebär en form av remediering, så också ludiseringen av motivet i Södra Råda 
kyrka. Remediering innebär lånandet av innehåll i ett verk för att skapa ett nytt verk i ett 
annat medium (Bolter och Grusin, 2000, s. 44). Remediering är vanligt förekommande i 
dagens samhälle exempelvis i form av böcker som filmatiseras och filmer som görs om till 
spel, men fenomenet är inte på något sätt nytt. Ett tydligt exempel på tidigare former av 
remediering är målningar och illustrationer av bibliska historier vilket förekommit sedan 
kristendomens början (Bolter och Grusin, 2000, s. 44-45). På detta sätt är domedagsmotivet 
i Södra Råda kyrka en remediering av bibliska berättelser och förlagor och en digital 
ludisering av det skulle innebära ännu en anpassning till ett nytt medium. 

2.6.4 Storytelling 
Storytelling är ett begrepp som på senare år använts mycket inom marknadsföring av 
upplevelser och platser (Mossberg, 2007). Storytelling är konceptet att bygga upp en 



 9 

verksamhet helt eller delvis kring en historia eller ett tema. Berättelsen används för att knyta 
ihop upplevelsen och hjälpa konsumenten att lämna vardagen för att engagera sig i platsen 
eller aktiviteten. Målet med detta är att ge kunden vad Mossberg kallar en ”extraordinär 
upplevelse”. Med detta menar hon en upplevelse som både är ny och spännande samtidigt 
som den är engagerande och låter kunden vara delaktig i skapandet (Mossberg, 2007). Det 
speciella med upplevelser till skillnad från ett föremål eller en produkt är att en upplevelse är 
ett personligt fenomen som kunden själv är delaktig i och därför blir den mer unik 
(Mossberg, 2003, s. 22). 

Som ett tydligt exempel på storytelling beskriver Mossberg Arnrike i Västergötland 
(Mossberg, 2007). Med anledning av Jan Guillos kända böcker om den fiktiva personen Arn 
Magnusson reser många turister till de olika platserna kring Vänern och Vättern där Arn 
vistas och detta har lett till ett uppsving för turistnäringen i området. Detta har lett till en 
utveckling av ”I Arns fotspår” som ett varumärke som används på dessa platser och kopplat 
till historien om Arns finns resor, riddarspel och en mängd souvenirprodukter. Berättelsen 
om Arn fungerar som en produktpaketering som knyter ihop många platser och upplevelser i 
Västergötland och som bidrar till att locka turister (Mossberg, 2007).  
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3 Problemformulering  
Uppbyggnaden av Södra Råda kyrka har pågått i sju år och olika tankar finns om vad mer 
som ska göras innan och efter arbetet blir färdigt (Ohlén, 2007, s. 30). Södra Råda-Stiftelsen 
tog kontakt med Högskolan i Skövde för en dialog kring vilka möjligheter som fanns att göra 
något kopplat till spelteknologi och vad det kunde tillföra platsen. Med anledning härav var 
målet med detta examensarbete att skapa ett grafiskt koncept för ett mobilspel (mobiltelefon 
och/eller läsplatta) som bygger på Södra Råda kyrkas målningar och historia och att därefter 
undersöka mot olika intressenter om de anser att det tillför platsen något, samt om de skulle 
vara villiga att stötta skapandet av ett sådant spel. Intressenterna hämtades delvis från den 
programutredning som Björn Ohlén gjorde 2007 i vilken det finns beskrivet vilka olika 
aktörer som varit delaktiga i projektet(s. 5-6).  Grupper som är intressanta för 
undersökningen är till exempel: 

• Södra Råda Insamlingsstiftelse är ägare till projektet och fastighetsägare för 
rekonstruktionen. 

• Riksantikvarieämbetet var de som beslutade att kyrkan skulle rekonstrueras. De har 
dock sedan dess framförallt agerat genom insamlingsstiftelsen. 

• Gullspångs kommun förlorade ett turistmål och sin mest kända byggnad i branden. 
Södra Råda kyrka har även betytt mycket för kommunens identitet och det finns ett 
starkt intresse för återuppbyggnaden och det den kan bidra till kommunens 
utveckling. 

• Västarvet, Västra götalandsregionens museiorganisation är utförarorganisation, 
tidigare arbetsgivare till de anställda inom projektet och samverkanspartner med 
huvudmål är att sprida kulturverksamhet i alla delar av Västra Götaland. 

• Svenska Kyrkan kan med tanke på att kyrkan är en religiös byggnad och att ett 
religiöst motiv remedieras ha intresse av spelet. 

Målet var som nämnts att skapa ett grafiskt koncept baserat på det kristna domedagsmotivet 
och en målning av det som fanns i Södra Råda kyrka. Med dessa genomfördes en 
undersökning gentemot personer med koppling till Södra Råda kyrka, bland annat personer 
ur ovanstående intressegrupper, om vad de ansåg om användningen av mäster Amunds 
målning för ett i huvudsak underhållningsinriktat spel. Ett spel som kanske bara indirekt 
informerade och skapade intresse för platsen och dess kulturarv. Syftet var att undersöka de 
olika intressenternas inställning till spelkonceptet och få värdefull information om vad de 
tyckte kunde fungera i förhållande till besöksmålet Södra Råda kyrka. 

Spelet skulle kunna ses som en form av varumärkesskapande storytelling, härav är det 
intressant att få veta om intressenterna uppfattar att spelet kan gynna platsen och det lokala 
kulturarvet, som en del av marknadsföringen. Eftersom det tänkta spelet utformades mot att 
vara underhållande skulle informanterna kunna anse att det fanns risk att kopplingar till 
platsens historia gick förlorade. Att det pedagogiska värdet därmed inte togs till vara i 
arbetet. Att motivet hade en religiös bakgrund var också relevant. Religiösa symboler kan ha 
stort personligt värde för många och det fanns därför en risk att användandet av dessa i 
konceptbilderna kunde ogillas om det ansågs göras på ett respektlöst vis. Därför var det av 
betydelse att exempelvis kontrollera att de olika karaktärerna från ursprungsmotivet inte 
framställdes på ett sätt som skulle kunna vara direkt oförenligt med kristen tro. 
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Frågeställning: 

• Kan en adaption av ett lokalt kulturarv med ett ursprungligen religiöst motiv 
användas till ett rent underhållningsspel utan att orsaka konflikt?  

• Hur uppfattar informanterna, med sina olika intressebakgrunder, anpassningen av 
platsens tema till ett underhållningssyfte? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att kunna undersöka hur väl idén om/konceptet för ett underhållningsinriktat spel med 
Södra Råda kyrka som tema emottas skapades det i genomförandedelen av detta arbete 
konceptbilder som skulle förmedla det tänkta spelets funktion och känsla. Koncepten skulle 
framförallt ta sin inspiration från de medeltida kyrkomålningarna i Södra Råda kyrka och 
det centrala motivet var domedagen som fanns på kyrkans östra vägg. På grund av 
målningarnas enkla uppbyggnad med tydliga konturlinjer lämpade de sig väl att inspireras 
av för en serieliknande stil. Den teckniksstil som här avses definieras bäst i engelskans ord 
”cartoon” som avser den orealistiska teckningsstil som ofta används för karikatyrer, satir 
eller serier (Wikipedia, 14-06-12). Avsikten var att till så stor del som möjligt använda det 
existerande materialet med figurer och symboler från kyrkomålningarna och tilldela dem 
funktioner i spelet. Detta för att spelet trots det huvudsakliga underhållningssyftet ändå 
skulle behålla en så stark koppling till ursprungsmaterialet som möjligt och för att det var 
intressant att arbeta med hur man kunde ludisera och remediera motivet. Förutom detta var 
det även viktigt att kopplingen var stark för att de som hade ett intresse av den religiösa 
förlagan skulle uppleva att koncepten gör den rättvisa. Förhoppningen var att spelaren med 
hjälp av denna indirekta information trots underhållningssyftet ändå kunde lära sig att 
känna igen symboler från Mäster Amunds domedagsmotiv i Södra Råda. Det skulle också 
vara möjligt att i ett färdigt spel ha med animerade sekvenser, till exempel under laddning 
eller uppnådda nivåhöjningar, som väver in historiska inslag. 

Eftersom rapportens undersökning framför allt inriktades på ett mindre antal aktörer med 
koppling till Södra Råda kyrka och dess rekonstruktion användes en kvalitativ metod för att 
analysera responsen på de framtagna koncepten eftersom detta verkade mest lämpligt för att 
få en bild av vad respondenterna tyckte och tänkte. Detta då den kvalitativa metoden är 
central för att få data angående personers subjektiva uppfattningar och värderingar (Østbye, 
Larsen, Knapskog & Helland, 2008, s. 99). 

3.1.1 Kvalitativ Metod 
Antalet intressenter var i undersökningen tänkt att vara relativt få och det var viktigt att få 
en så detaljerad information om deras inställning till koncepten som möjligt, varför det för 
den här rapporten valdes en kvalitativ metod. Eftersom det var svårt att förutsäga 
respondenternas reaktioner på koncepten lämpade sig kvalitativa intervjuer väl då de gav 
utrymme för att samtal utvecklas som forskaren inte hade planerat. Intervjuaren kunde 
alltså få betydelsefull information som hen inte förutsett.  En form av intervju är den 
semistrukturerade (Østbye, Larsen, Knapskog & Helland, 2008, s. 103) där forskaren 
använder förberedda frågor. I det här fallet kunde frågor ställas angående hur väl koncepten 
fungerade med tanke på informantens intresse i Södra Råda kyrka. Är ett spel en god idé, 
fungerar de valda koncepten (karaktärer, miljö), fungerar den grafiska stilen? Informanterna 
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fick genom de förberedda men öppna frågorna möjlighet att kunna poängtera saker som 
frågeställaren utelämnat och samtidigt lämnades utrymme för forskaren att ställa 
följdfrågor. Med tanke på det religiösa temat i koncepten var det viktigt att vara förberedd på 
och ge utrymme för negativa reaktioner på hur motivet och dess karaktärer används. Om 
koncepten framkallade negativa reaktioner kunde det vara intressant att försöka förstå vad 
för delar av användningen som upplevs respektlösa eller på annat sätt opassande. Om flera 
respondenter skulle utryckt liknande åsikter om vad som är opassande kunde detta vara 
användbart i framtida arbete med ludisering av religiösa teman.  

Det var viktigt att få tydlig respons på koncepten och det sågs som positivt om intressenterna 
kände att de hade möjlighet att påverka och komma med nya idéer eller infallsvinklar. Under 
intervjuerna var det betydelsefullt att skapa en miljö som gjorde att informanten vågade vara 
öppen med sina svar och inte höll viktig kritik tillbaka (Østbye m.fl., 2003, s. 104). Detta var 
av särskild betydelse eftersom informanterna skulle kunnat dämpa sin kritik då koncepten i 
fråga skapades av samma undersökare som utförde intervjuerna.  

 

3.1.2 Urval 
Undersökningen riktades till olika aktörer, och andra personer med koppling till Södra 
Råda-projektet vilket alltså var den övergripande intressegruppen för den kvalitativa 
undersökningen. Därför bestod urvalet i undersökningen av flera intressegrupper inom en 
större. Främst var det företrädare för de grupper som punktats upp under 
”Problemformulering” ovan som var tänkta att utgöra informanturvalet. Anledningen till 
valet av intressenterna gjordes med tanke på deras tydliga intresse till platsen och dess 
utveckling och valet var därför strategiskt. 

Eftersom intervjuer är tidskrävande var det klokt att begränsa antalet respondenter per 
aktör inom projektet. I detta fall behövdes det dock också tas hänsyn till hur många personer 
som var medlemmar i eller kunde tänkas representera de olika aktörerna eftersom de 
aktuella organisationerna skiljde i storlek. Som mål för undersökningen var att åtminstone 
intervjua ungefär två respondenter per intressegrupp. En positiv faktor med de intressenter 
som var aktuella för undersökningen var just att de hade olika infallsvinklar och intressen av 
projektet. Kommunen kunde till exempel antas vara mer intresserad av platsens värde som 
turistmål, Västarvet mer för dess kulturella och historiska arv medan Svenska kyrkan 
troligtvis var måna om dess religiösa bakgrund och motiv. Tack vare detta kunde 
intervjuerna ge en god förståelse för vilka aspekter som kan vara viktiga att tänka på när 
historiska, kulturella och religiösa motiv ska ludiseras eller remedieras. 
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4 Genomförande  
I den här delen av rapporten beskrivs processen för skapandet av det grafiska spelkoncept 
som gjordes för undersökningens skull, det vill säga för att besvara frågorna i 
problemformuleringen. 

4.1 Förlagor 
Nedan kommer både grafiska och spelmekaniska förlagor beskrivas för att ge en tydlig bild 
av vad de grafiska spelkoncepten inspirerades av och för att underbygga de designval som 
gjordes i processen. 

4.1.1 Domedagsmotivet i Södra Råda nedbrunna kyrka 
Den viktigaste förlagan för skapandet av koncepten var självfallet fotografier på målningarna 
i den nedbrunna Södra Råda kyrka. Dessa var arbetets fokus och målet var att skapa grafiska 
koncept med så stark koppling till dem som möjligt. I det här stycket ges en översikt av vad 
det aktuella domedagsmotivet innehåller för karaktärer och symboler. Följande lista 
beskriver de komponenter som var intressanta att använda under konceptarbetet. 

• Det övergripande narrativet – Jesus återkommer på yttersta dagen och 
människornas själar återuppväcks för att föras antingen till himmel eller helvete. 

• Jesus – Placerad centralt i motivet är han domaren och räddaren för dem som följer 
honom. 

• Ärkeängeln Mikael – Blåser i basunen för att väcka människorna till liv och väger 
sedan deras själar på rättvisans våg. 

• Änglar – Andra änglar figurerar också i bilden spelandes på olika instrument. 
• Djävlar och Demoner – För själar till helvetet 
• Helvetet – Placerat på den nedre högra sidan av motivet och är representerat av ett 

odjursgap omgivet av lågor. 
• Människorna – Människornas själar stiger upp ur de rektangulära gravarna, endast 

iklädda klädesplagg vilka fungerar som attribut vilka visar på yrkestillhörighet.  
• Regnbågen – Symboliserande Guds löfte till människan om att inte utplåna dem. 
• Liljor, mark och snurrande stjärnor med mera – bakgrundselement vilka kunde 

användas till spelmekaniska funktioner eller dekorationer för att stärka kopplingen 
mellan förlaga och koncept. 

Ett annat element som skulle inkluderas i koncepten var kyrkans återuppbyggande. Detta 
efter önskan från Södra Råda-stiftelsen då rekonstruktionen av byggnaden var det pågående 
arbetet på den faktiska platsen och att referera till detta i spelet stärker kopplingen mellan 
spel och kulturarv. 
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Figur 2 Domedagsmotivet I Södra Råda kyrka 

Som tidigare nämnts så fungerade mäster Amunds enkla målarstil väl för att anpassa till 
spelgrafik. Målningarna har tydliga konturlinjer och är färglagda med stora färgfält. Vissa 
delar av motivet analyseras nedan närmare när dess grafiska motsvarighet i konceptet 
diskuteras. 

4.1.2 Andra spelmekaniska och grafiska inspirationskällor 
Under skapandet av de grafiska koncepten togs även stor inspiration från speltypen ”tower 
defence” (Wikipedia, 18-02-14) som är en populär strategispelsgenre. Denna speltyp 
övervägdes för att den brukar gestaltas i ett perspektiv ovanifrån så att spelaren har god 
översikt över spelplanen och att många enheter är i rörelse samtidigt. Tower defence, ofta 
förkortat TD, går ut på att spelaren genom att bygga någon form av försvarstorn ska stoppa 
fienden från att ta sig från punkt A till punkt B. Fiendeenheterna kommer ofta i vågor och 
tornen fungerar vanligtvis så att de skjuter ner fienderna eller med andra förmågor gynnar 
spelaren till exempel genom att sakta ner fiendernas framfart. TD är en utvecklad genre och 
det finns stor variation inom genren eftersom den är så populär. Tornen är i många fall inte 
just torn utan kan representeras av andra objekt eller karaktärer men genren behåller sitt 
ursprungsnamn på grund av det karakteristiska i spelens design och funktion. TD-genren 
tänktes väl kunna illustrera domedagens händelseförlopp då människorna återuppstår och 
sedan ska sändas till helvetet eller himmelen, av vilket spelaren vill åstadkomma det senare. 

Plants vs. Zombies (Popcap games, 2009) är ett exempel på ett TD-spel vilket på flera 
punkter var en passande inspirationskälla för koncepten i det här projektet. Plantor placeras 
ut för att hindra zombier att ta över trädgården. Både plantor och zombier har olika 
förmågor och funktioner. Plants vs. Zombies är ett mobilspel vilket också var vad koncepten 
skulle gestalta och det har en grafisk stil som fungerar väl i det formatet. Även i Plants vs. 
Zombies är den grafiska stilen relativt enkelt tecknad med tydliga konturlinjer och färgfält 
vilket gör att det liknade det tänkta utseendet för koncepten.  

I koncepten för Södra Råda-spelet tänktes spelaren till exempel placera ut änglar och andra 
figurer vilka skulle stoppa människornas själar innan de kom fram till helvetet.  

Ett annat spel med liknande upplägg är Kingdom Rush (Ironhide Game Studio, 2011). Detta 
är också ett TD men jämfört med Plants vs. Zombies fungerar det annorlunda i hur spelaren 
placerar ut sina torn och hur fienden avancerar. Kingdom Rush fungerar så att tornen 
placeras ut på förutbestämda platser längs med fiendernas väg medan spelaren i Plants vs. 
Zombies placerar sina torn (plantor) mitt på den väg där fienden ska avancera och därför 
hamnar i farozonen om fiendeenheterna kommer för långt fram. Av dessa två system 
föredrog Kingdom Rush’s system för det här arbetet då det upplevdes mer passande att 
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änglarna inte ska hotas av de återuppväckta människornas avancering utan endast försöka 
motverka den så att de inte kommer fram till helvetet. 

 

Figur 3 Skärmdumpar från spelen Plants vs. Zombies och Kingdom Rush 

Som nämnt på sida 11 avsågs det även att använda en serieliknande grafisk stil vilket också 
har stora likheter med det utseende som använts i Plants vs. Zombies (Popcap games, 2009) 
och Kingdom Rush (Ironhide Game Studio, 2011). Denna stil lämpar sig väl att använda för 
spel som ska användas på mobila enheter som ofta har begränsat skärmutrymme då stilen är 
förenklad och färgglad vilket gör det lätt att tyda. I denna stil används ofta tydliga 
konturlinjer och stora färgfält vilket gör att den också har likheter med mäster Amunds 
målarstil även om de bilder som finns tillgängliga på Amunds verk inte är riktigt så 
färgglada. 

4.2 Progressionsexempel 
Under den här rubriken redovisas tankarna kring designen av några av de mest centrala 
objekten och delarna i koncepten för att ge en tydlig bild av vad som motiverade det 
slutgiltiga utseendet. Objektens ursprungsbetydelse i domedagsmotivet och deras 
gestaltning i Södra Råda belyses här samtidigt som  fokus läggs på hur de kunde anpassas för 
att fungera i ett underhållande och användarvänligt mobilspel. 

Konceptbilderna har skapades digitalt i programmet Adobe Photoshop CC (Adobe Systems 
Inc, 2014) och med hjälp av en Wacom-ritbräda (Wacom Co, 2013) som kopplades till 
datorn och tillät grafikern att rita med penna digitalt. 

4.2.1 Det övergripande narrativet - spelplanslayout 
Med utgångspunkt från domedagsmotivet var tanken att skapa grafiska koncept för ett spel 
där de mänskliga själarna återuppväcks och sedan ska räddas från att föras till helvetet. 
Detta symboliserades spelmekaniskt av att människorna uppstod på ena sidan av spelplanen 
och sedan började avancera på en förutbestämd väg mot helvetet. Spelarens uppgift tänktes 
vara att med de medel som ges stoppa människorna genom att med sina änglar frälsa dem 
och på så sätt istället föra dem till himmelen. En sådan spelidé placerar spelaren på Jesus 
sida av konflikten med målet att rädda människorna från djävulen och helvetet vilket antogs 
fungera väl med motivets tanke och det kristna budskapet som det till exempel formuleras i 
Johannesevangeliet 3:17 ”Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för 
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att världen skulle räddas genom honom” (Bibeln, 2000). Istället för att människorna döms 
efter sina egna handlingar och därför redan är förutbestämda för himmel eller helvete blev 
målet i det tänkta spelet att kunna rädda så många själar som möjligt från djävulens klor. 

För att kunna utforma detta spelmoment på ett lämpligt och användarvänligt sätt för mobila 
enheter fungerade som sagt andra mobilspel som förebilder för de grafiska koncepten. 
Viktiga punkter att överväga var till exempel utformningen av vägen de mänskliga själarna 
skulle gå på och de möjliga platserna för spelaren att placera ut ”tornen”, i det här fallet 
änglar, som ska frälsa människorna innan de leds fram till  helvetet. 

Figur 4 Progressionsbild för spelplanens layout 

I början övervägdes en smalare och mer snäv väg för att göra sträckan för människorna så 
lång som möjligt och ge stor valfrihet för var änglarna skulle placeras men detta blev rörigt 
då många objekt i så fall skulle försöka rymmas på liten yta. Efter att ha tittat närmare på 
hur Kingdom Rush valt att använda skärmutrymmet ritades spelplanen om med en bredare 
väg och färre placeringsytor för att ge en mer renodlad och tydlig spelyta. 

Förutom de delar som hade en viktig roll rent spelmekaniskt fanns andra komponenter som 
önskades vara med i spelet för att de var relevanta för motivet och platsen. Dels  handlade 
detta om att  efter Södra Råda insamlingsstiftelses önskan inkorporera kyrkan och dess 
återuppbyggande men även andra objekt, till exempel Jesus, himmel och helvete kändes 
relevanta för motivet. Eftersom spelplanens storlek är begränsad var placeringen av dessa 
också en viktig del då planens layout övervägdes. Den första versionen av planens upplägg 
gjorde det svårt att få plats med alla dessa komponenter utan att behöva förminska dem men 
när spelplanen ritats om kunde de alla rymmas utan att det blev eller upplevdes för trångt.  

4.2.2 Jesus 
Jesus hade inte behövt ha en viktig roll i spelet och man skulle kunna tänka att människor 
tycker att det är opassande att inkludera honom i ett underhållningsinriktat spel, men 
eftersom hans roll i domedagsmotivet var så central (Färnström, 2001, s. 44) upplevdes det 
ändå lämpligt att låta honom behålla sin plats. Med den första skissen av spelplanen var det 
som nämnts svårt att få plats med Jesus utan att förminska honom mycket men när planen 
nått sin mer slutgiltiga form fungerade placeringen bättre. På detta vis påminner spelets 
upplägg mer om dess förlaga, där Jesus som domare är placerad i motivets center, vilket som 
också nämnts är ett av målen med de grafiska koncepten.  

Eftersom Jesus är en viktig karaktär i både kristendomen som helhet och i 
domedagsmotivet, så var hans gestaltning av extra stor vikt. Hans utseende kan därför sägas 
vara det som förändrades minst under processen. Det var dock, precis som med de andra 
karaktärerna, viktigt att förenkla uttrycket och huvudet förstorades även i det här fallet. Det 
finns tydliga konventioner för hur Jesus brukar poseras och i Södra Rådas domedagsmotiv 
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är han gestaltad i en Orans-posering (Ho, 2012, s. 91). Detta innebär att händerna är 
utsträckta åt sidorna eller uppåt mot himmelen. Posen har sitt ursprung i ett bönesätt som 
användes i den tidiga kristna kyrkan och uppkom ur en imitation av Jesus gestalt på korset 
(Ho, 2012, s. 91).  

För att göra karaktären mer levande gjordes några olika exempel på minspel då Jesus till 
exempel skulle kunna ändra uttryck beroende på vad som händer på spelplanen eller hur bra 
det går för spelaren. Eftersom Jesus är mycket central i kristendomen innebar alla 
förändringar i hans utseende en risk att fler mottagare skulle ta illa upp men detta behövde 
samtidigt vägas mot att göra karaktären så trovärdig och passande för spelet som möjligt. 

 

Figur 5 Progressionsbild Jesus 

 

4.2.3 Mikael och änglarna 
Som tidigare nämnts så var en viktig del av anpassningen (ludiseringen) att se till att de 
grafiska koncepten var tydliga och lättförståeliga. Designen av karaktärerna inbegrep att 
göra dem mer karaktäristiska och tydliga, så att de enkelt kunde identifieras även om de på 
till exempel mobilskärmar skulle vara små. I Södra Rådas domedagsmotiv har alla 
karaktärerna liknande ansikten utan mycket mimiska  uttryck (Hernfjäll, 1993, s. 105) och 
utan mycket djup i bilden vilket båda var saker som behövde ändras på.  
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Figur 6 Progressionsbild änglar 

Många olika änglar återfinns i motivet och de skiljs framförallt åt av de olika instrument de 
spelar. Den av änglarna som utmärker sig mest är den tidigare nämnde Ärkeängeln Mikael 
med basunen och en våg i handen (Ho, 2012, s. 119). Ett intressant faktum är att mäster 
Amund i Södra Råda kyrka valt att ha två Mikael, en på vardera sida av bilden, vilket helt 
enkelt kan antas vara för att göra bilden mer symmetrisk.  

Flera olika varianter gjordes av änglarna där proportionerna ändrades i flera steg för att hitta 
en balans mellan likhet till förlagan och lämplighet för spelmediet. Bland annat innebar 
detta en förstoring av karaktärernas huvud och ansikten och även anpassning till ett 
perspektiv mer snett ovanifrån eftersom spelet, i likhet med andra inom genren, tänkts 
gestaltas så, exempelvis Plants vs. Zombies (Popcap Games, 2009). Mikael och de andra 
änglarna gestaltades med sina olika instrument som karaktäriserar dem, på det sättet skulle 
de kunna ses som olika ”torn” med olika förmågor eller funktioner. 

4.2.4 Djävlar och Demoner 
I målningen i Södra Råda fanns tre demoner som alla figurerar i det nedre högra hörnet nära 
helvetet. En av dessa är mer synlig och i fokus medan de andra två är svårare att få syn på 
och det är därför den första som gestaltades i det här konceptarbetet. Denna demon är större 
än de andra och föser människorna mot helvetets gap samtidigt som hen tynger ned ena 
sidan av Mikaels våg med sin svans. Som brukligt är demonerna målade som magra 
humanoida figurer med djurliknande drag och delar (Ho, 2012, s. 168). För den demon som 
ritades i det här konceptarbetet gjordes ansträngningar för att behålla så många drag som 
möjligt samtidigt som karaktären rundades av och proportionerna försökte balanseras. 
Demonerna skulle även i spelet kunna figurera runt helvetet men på svårare nivåer också 
försöka sabotera för spelaren och försöka dra människorna snabbare mot helvetet. 

Figur 7 Progressionsbild demoner 

4.2.5 Helvetet 
Då helvetet var människornas förutbestämda destination på spelplanen (om de inte blir 
frälsta av änglarna) var det viktigt att detta visades visuellt på planen och eftersom helvetet i 
det traditionella domedagsmotivet har en mycket bestämd placering, i nedre högra hörnet 
(Färnström, 2001, s. 44), sågs inte anledning att ändra på detta då det också passade väl 
funktionsmässigt.  
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I Södra Rådas domedagsmotiv omgavs helvetets käftar av lågor och för att ge spelplanen en 
starkare dualitet och kontrast breddes dessa lågor ut längs med planens nedre kant samtidigt 
som moln lades till i bildens övre kant. Lågorna skulle till exempel kunna öka i intensitet och 
styrka om det går dåligt för spelaren och minska när det går bättre. Dessutom gavs 
bakgrunden en svag gradient från blå längst upp till rödaktig i nederkant. På detta sätt gavs 
en tydlig bild av himmel i bildens övre del och helvete i dess undre, vilket illustrerade den 
tydliga dualitet som fanns i ursprungsmotivet även om det ofta på kyrkoväggar är uppdelat 
med himmelen (paradiset) till vänster och helvetet till höger (Färnström, 2001, s. 44). 

4.2.6 Människorna 
De återuppväckta människorna var intressanta objekt att gestalta, och det var nog dessa vars 
utseende förändrades mest från förlagan. Anledningen till detta var dels att människorna i 
Södra Rådas domedagsmotiv gestaltas i stort sett helt nakna vilket skulle kunna vara 
olämpligt om spelet ska passa för alla åldrar eller åtminstone uppfattas som oförklarligt. 
Endast vissa av karaktärerna har klädesplagg på sig och vid dessa tillfällen är det tydligt att 
plagget har en funktion i att visa på yrkestillhörighet. De nakna människorna i Södra Rådas 
domedagsmotiv framstår som könlösa vilket ger möjlighet att försäkra att inget kön föredras 
framför det andra i gestaltningen. I ett försök att göra spelet mer lättillgängligt för moderna 
spelare ritades därför de återuppväckta människorna som nutida yrkesmän och –kvinnor. 
Detta ansågs inte egentligen vara så stor förändring i motivet då det även i förlagan 
mestadels gestaltas vardagliga människor men blandat med biskopar och kungar.  

Figur 8 Progressionsbild människor 

4.2.7 Regnbågen och andra element för händelser i spelet 
Förutom själva designen av karaktärernas och spelplanens utseende gjordes även bilder för 
att illustrera vissa händelseförlopp i spelet. Till exempel ritades en variant av spelplanen som 
illustrerar en tänkt förmåga som spelaren skulle kunna aktivera och då sända en regnbåge 
över planen som för en liten stund saktar ned människornas gång mot helvetet. De 
snurrande stjärnor som pryder bakgrunden i Södra Råda-målningen och som mäster Amund 
ofta målade (Hernfjäll, 1993, s. 106) figurerar även i dessa grafiska koncept och kan tänkas 
röra på sig och reagera på vissa händelser i spelet genom att snurra eller skaka.  

De platser där spelaren ska kunna placera ut änglar är märkta med en blå cirkel inuti en lite 
större grön. Tanken var att spelaren trycker på cirkeln för att få upp en meny där hen kan 
välja vilken ängel hen vill placera i cirkeln. Dessa cirklar ritades på det här sättet för att likna 
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de medaljonger som ofta inringar de olika scenerna i mäster Amunds målningar (Hernfjäll, 
1993, s. 106). 

 

Figur 9 Regnbågsförmåga 

4.2.8 Kyrkan och dess återuppbyggnad 
Södra Råda insamlingsstiftelse uttryckte en önskan att  kyrkan och dess återuppbyggande 
skulle vara med och ha en roll i spelet eftersom detta mycket tydligt skulle knyta spelet till 
den faktiska kyrkan och dess historia. Med hjälp av en referensbild av kyrkans utseende 
innan branden har kyrkan ritats likt dess fysiska motsvarighet med anpassning för det 
grafiska temat i de andra bilderna. I konceptbilderna är kyrkan placerad i övre högra hörnet 
och kan där fungera lite som en motsats till helvetet i nederkanten. En tanke var att 
människorna när de bli frälsta lyser upp och kanske med ett litet vingpar flyger bort till 
kyrkan som byggs upp steg för steg allt eftersom fler själar räddas av spelaren. På detta sätt 
kunde kyrkan även fungera som ett betyg eller poängsystem för spelaren som när nivån är 
avklarad får olika bra resultat beroende på hur mycket hen hann återuppbygga kyrkan. 
Kyrkan börjar som förkolnade ruiner för att återkoppla till den nedbrunna kyrkan och den 
byggs sedan upp mer och mer under spelets gång. 
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Figur 10 Kyrkans återuppbyggnad i sex steg 

4.3 Sammanfattning av projektarbetets genomförandedel 
Detta konceptarbete behöver inte på något sätt ses som färdigt, men åtminstone finns nu en 
helhetsbild av vad som skulle kunna göras i en ludisering av domedagsmotivet i Södra Råda. 
Det har skapats ett grafiskt grundkoncept som kan varieras på många olika sätt, inte minst 
vad gäller skapandet av fler nivåer i spelet med ökade svårighetsgrader. Detta grafiska 
konceptarbete kan ses som en grund och en inspirationskälla att bygga vidare på. Till 
exempel skulle olika nivåer kunna gå ut på att rädda människor från olika delar av världen 
eller att stoppa demonerna från att bränna ner kyrkan. I domedagsmotivet i Södra Råda och 
även som helhet finns många fler objekt, karaktärer och symboler som skulle kunna 
användas för att utvidga spelet och dess funktioner och möjligheterna att fortsätta arbeta 
med det här eller liknande projekt är stora. Det tydliga narrativet och de ikoniska 
karaktärerna fungerar väl att omvandla till spelkomponenter och det är intressant att 
fundera över hur de skulle komma till liv i ett spelscenario.  
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5 Utvärdering av projekt 
Arbetet utvärderades via intervjuer som genomfördes med ett antal personer som har 
koppling till Södra Råda kyrka. Detta för att få en uppfattning om deras tankar om ett 
grafiskt spel (koncept) av den här typen i relation till en kulturarvsplats. Utvärderingen 
gjordes både för att få en uppfattning om den allmänna inställningen till att göra spel av 
historiska och kulturella platser och för att få en mer specifik bild av tankarna kring att göra 
detta med Södra Råda gamla kyrka och dess förlorade målningar. På grund av logistiska 
problem med att boka intervjuer inom tidsramen så genomfördes intervjuerna på distans. 
Resultatet av detta blev 10 intervjuer som genomfördes över telefon. Informanterna kunde 
via en Internetlänk se de relevanta bilderna på sina datorskärmar under intervjun.  

Frågorna i intervjun syftade dels till att få en bild av om och i så fall vilka konflikter som kan 
finnas när ett historiskt eller religiöst motiv ska göras om till ett spel - och dels till att få 
respons på hur just de grafiska koncept som skapats under examensarbetets gång uppfattas 
och lämpar sig. Tidigt i intervjun ställdes frågor angående informantens relation till Södra 
Råda projektet och även kring dennes erfarenhet av datorspel. Att känna till detta kunde 
vara intressant om det i analysen skulle gå att uttolka samband med informanternas 
inställning till de grafiska koncepten. 

Urvalet av informanter skedde genom att personer som var del av intressentgrupperna 
kontaktades och ombads delta eller om möjligt föreslå andra personer som hade koppling till 
Södra Råda projektet. Därför är flera av intressenterna personer som hänvisats till av de 
ursprungligen tillfrågade. Som helhet kan detta kan ses som ett bekvämlighetsurval då tiden 
och möjligheterna att boka intervjuer var begränsade men det var även strategiskt med tanke 
på att det fanns en tydlig plan för vilken grupp människor man var intresserad av att 
intervjua.  

5.1 Den kvalitativa undersökningen 

5.1.1 Intervjuerna – Planering och översikt 
Intervjuerna planerades redan från början att vara semistrukturerade. Detta val gjordes 
eftersom det fanns ett tydligt fokus i studien kring Södra Råda gamla kyrka, dess målningar 
och de efter dessa skapade grafiska koncepten och vissa hypoteser om vilka reaktioner detta 
kunde få, men att det trots detta inte gick att förutse hur informanterna skulle reagera på 
bilderna. Det var härav viktigt att ge informanten utrymme att med egna ord uttrycka sina 
tankar om bilderna vilket var en anledning att inte strukturera intervjun för mycket. 

Intervjuerna började med att introducera ämnet och sedan följde några frågor om det kristna 
domedagsmotivet och informantens kunskap och tankar om detta. Efter detta ställdes 
allmänna frågor om spel och ludisering i förhållande till kulturarv och slutligen ombads 
informanten ge respons på de aktuella grafiska koncepten och delge sina tankar angående 
vad som var bättre eller sämre med dessa. Målet med intervjuerna var att få information om 
vad det kan finnas för tankar om hur spel och kulturarv skulle kunna fungera ihop och att 
samtidigt ha ett konkret exempel i de grafiska koncepten som diskussionen kunde cirkulera 
runt. Frågorna cirkulerade kring lämpligheten i att ludisera historiska och religiösa motiv 
och vad som kan vara viktiga aspekter att fundera på i skapandet av sådana spel. 
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5.1.2 Informanternas bakgrunder och inledning av intervjuerna 
Intervjuerna började med att informanten i fråga informerades om att deltagandet var helt 
frivilligt, att samtalet spelades in och att de skulle kunna komma att citeras i rapporten, dock 
anonymt, och detta var något som alla informanter godkände. Efter detta gavs en kort 
introduktion för hur konceptarbete används inom dataspelsindustrin för att de informanter 
som eventuellt var obekanta med dataspelskulturen skulle få en förståelse för syftet med de 
skapade bilderna.  

Efter detta ställdes den första frågan, som gällde vad informantens koppling til Södra Råda 
eller Södra Råda-projektet var. Svaren på denna fråga skiljde sig såklart från person till 
person och nedanför ges en lista av de olika informanterna och sammanfattningar av deras 
svar på detta. Här inkluderas även de svar som gavs på frågan om informanternas erfarenhet 
av spel som ställdes lite senare eftersom detta kan användas för att belysa informanternas 
svar på senare frågor. 

Informant 1, 7 Maj 2014, 10.01 [telefonintervju]. Anställd för pastoratet. Genom sin 
anställning och som församlingsmedlem involverad då kyrkan användes vid högtider och 
gudstjänster. Var även medlem i kommunfullmäktige och följde projektet efter branden för 
deras räkning och var del av Södra Råda insamlingsstiftelses styrelse i många år. Hen har 
själv aldrig intresserat sig för speciellt för spel men har barnbarn som spelar mycket. 

Informant 2, 7 Maj 2014, 11.16 [telefonintervju]. Bott länge i bygden och deltagit när 
högtider firats i kyrkan. Har även guidat i kyrkan. Spelar inte mycket i nuläget men har ändå 
spelat en del med barnen tidigare och barnen spelar mycket vilket har givit informanten 
relativt god kännedom om spel. 

Informant 3, 7 Maj 2014, 15.32 [telefonintervju]. Anställd i Västarvet. De skötte en del av 
projektadministrationen för insamlingsstiftelsen och var även inblandade konkret i arbetet. 
Genomförde en projektredovisning och en besöksmålsutredning. Har framförallt haft 
kontakt med kyrkan efter branden. Barnen spelar en del. Spelar inte speciellt mycket själv 
men har ändå viss kunskap i ämnet. 

Informant 4, 8 Maj 2014, 08.02 [telefonintervju]. Jobbar med besöksmålet och är medlem 
i Södra Råda-akademien. Kommer från bygden och har guidat i Kyrkan. Har spelat väldigt 
lite. Har vänner och en bror som spelar och har provat lite hos dem men har annars ganska 
liten erfarenhet. 

Informant 5, 8 Maj 2014, 10.00 [telefonintervju]. Boende i församlingen. Har via 
kommunen har uppdrag att vara samordnande mellan aktörerna i projektet. Följer 
styrelsens arbete och är även uppväxt i kommunen och har besökt kyrkan under uppväxten. 
Är inte obekant med spel och ägnar säkert någon timma om dagen till enklare dataspel. Har 
även barn och barnbarn som spelar. 

Informant 6, 9 Maj 2014, 10.01 [telefonintervju]. Gift med amatörarkeolog som 
medverkade vid utgrävningarna i Södra Råda. Spenderat många somrar i Södra Råda under 
hela livet. Är involverad i församlingen och  äldste sonen är gift i kyrkan. Nästan ingen 
erfarenhet av spel. Har barn som spelar men är osäker på vad för spel det handlar om. 

Informant 7, 12 Maj 2014, 15.30 [telefonintervju]. Representant för regionens 
kulturnämnd i stiftelsens styrelse. Inte närmare personligt kopplad till platsen. Har en del 
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kunskap om spel då barnen ägnat mycket tid åt det. Har inte själv ägnat mycket tid till det 
men är ändå bekant med hur de fungerar. 

Informant 8, 13 Maj 2014, 09.31 [telefonintervju]. Faders släkt har mycket stark koppling 
till platsen och guidade i kyrkan. Var mycket i bygden på somrarna och systern gifte sig där. 
Medlem i Södra Råda-akademien. Mycket lite erfarenhet av spel i allmännhet. 

Informant 9, 14 Maj 2014, 14.26 [telefonintervju]. Medlem i länsstyrelsen och fattar beslut 
från deras sida angående bidrag. Inte närmare personligt kopplad. Har två yngre barn som 
spelar enklare spel och har själv spelat en del i perioder vilket ger hen ganska god 
uppfattning om spel och hur de fungerar. 

Informant 10, 16 Maj 2014, 10.40 [telefonintervju]. Medlem i Södra Råda-
insamlingsstiftelsens styrelse. Uppväxt i bygden. Har inte speciellt mycket erfarenhet av spel 
men har två barn som spelar en hel del. 

Informanterna är lite svåra att gruppera tydligt, delvis eftersom flera informanter passar in i 
flera grupper. Trots detta kan man i alla fall sluta sig till att: 6 av de intervjuade bodde i eller 
hade stark koppling till området (informant 1, 2, 4, 5, 8, 10), 2 av deltar eller har deltagit 
mycket i församlingslivet kring Södra Råda vilket innebär en koppling till Svenska kyrkan 
(informant 1 och 6), fyra av dem hade mycket lite erfarenhet av spel (informant 1, 4, 6, och 8) 
medan de andra upplevde sig ha relativt god kunskap om det och 7 av de intervjuade är eller 
har varit kopplade till olika organisationer som på olika sätt varit delaktiga i arbetet med 
kyrkans återuppbyggnad (informant 1, 3, 4, 5, 7, 9 och 10). 

Efter detta ställdes en uppföljande fråga om informanten också kände till målningarna i den 
nedbrunna kyrkan. Detta svarade alla informanterna också att de gjorde, men informant 7 
och 9 hade inte varit i kyrkan innan branden utan kände endast till målningarna från bilder.  

En fråga ställdes sedan angående om informanten kände till det traditionella kristna 
domedagsmotivet. Alla informanter kände till motivet flyktigt, och domedagsmotivet från 
Södra Råda fanns ju även med som bild i intervjumaterialet, men ingen verkade mena sig ha 
mer specifik kunskap om hur motivet brukade gestaltas traditionellt eller dess olika 
komponenter.  

Detta följdes sedan upp med en fråga om ifall informanten trodde att samma motiv skulle 
kunna användas idag, till exempel om det skulle kunna målas i en nybyggd kyrka i nutid. 
Denna fråga ställdes eftersom det var intressant att få en bild av informanternas tankar om 
bildspråket i motivet, som nu är mycket gammalt, och om de tycker att det fortfarande är 
relevant eller om det är föråldrat eller av andra anledningar inte kan användas längre på 
samma sätt. Svaren på den här fråga skiljde sig åt en del vilket var intressant. Informant 8 
och 9 sa uttryckligen att de inte trodde att man skulle använda sig av motivet eftersom 
budskapet eller bildspråket kändes föråldrat men informant 6 menade att ”Ja, det skulle man 
väl kunna göra, om man vill ha lite humor in i det hela” och informant 7 och 10 hävdade att 
man kunde det om det fanns någon som kunde förklara dess betydelse. Informant 2 menade 
att det var ett centralt budskap som inte hade förändrats och att det därför inte fanns några 
problem med att använda det, men de kvarvarande inte gav något klart svar men var osäkra 
på om det fungerade med tanke på att bildspråket var annorlunda från dagens. 
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Det är mycket intressant att åsikter skiljer sig så mycket i den här frågan. Inga direkta 
kopplingar verkar finns mellan de olika personernas svar och deras bakgrunder. Alla utom 
informant 2 verkar dock överens om att bildspråket är föråldrat och att det antingen är 
olämpligt eller åtminstone behöver förklaras utförligare och inte kan användas som det gjorde 
på medeltiden då det även hade som funktion att skrämma och lära en icke läskunnig 
församling. Intressant är också att informant 6 och 8 även nämnde att de inte trodde att 
många trodde på motivets budskap nuförtiden medan informant 2 och 5 menade att det 
fortfarande var centralt för den kristna tron. 

5.1.3 Spel och kulturarv 
Informanterna tillfrågades sedan om sin erfarenhet (eller oerfarenhet) av spel eftersom detta 
kan vara intressant att veta i förhållande till de svar som gavs på senare frågor gällande 
relationen mellan spel och kulturarv. Dessa svar är redovisade tillsammans med 
informanternas bakgrunder i listan på sida 23 och 24. 

Efter detta följde frågor om vad informanterna tänkte om relationen mellan spel och 
kulturarv. Den första av dessa löd ”Tycker du att omvandlingen av det här domedagsmotivet 
eller liknande motiv till spel är intressant?”. De tillfrågades även om ifall det var intressant 
även om spelet i första hand var tänkt att vara underhållningsinriktat. På detta svarade alla 
att de tyckte det utom informant 8 som föredrog om det var tänkt att vara ett pedagogiskt 
spel. Redan här nämnde dock informant 3, 4, 5 och 8 spontant att det kan finnas risker med 
det och att det finns personer som nog skulle kunna ta illa upp. Informant 3 sa att ”Jag har 
inga problem med det men om du pratar med någon från svenska kyrkan så kan jag tänka mig 
att de finns de som kan ha synpunkter på det”. Informant 7 och 9 var dock mycket positiva 
och upplevde att det var ovanligt på ett positivt sätt och något som inte gjorts mycket förut. 

”Kan det vara ett bra marknadsföringsknep för kulturarvsplatsen att skapa ett sådant spel 
spel?” – löd nästa fråga. På detta svarade alla informanterna att de trodde det, 
meninformant 6 var osäker på hur det skulle fungera. Informant 3 och 6 tog också upp det 
faktum att kopplingen mellan spelet och Södra Råda är svagare då målningarna inte finns 
kvar. Informant 3 och 9 nämnde även att för att marknadsföringen ska fungera så måste 
kopplingen vara tillräckligt stark mellan platsen och spelet så att den spelande uppfattar att 
spelet faktiskt bygger på och har koppling till något annat och inte bara är ett fristående spel.    
Informant 1, 2, 4, 6, 8 och 10 nämnde också att det kan vara ett sätt att nå andra målgrupper 
än de som framförallt kommer till platsen idag, då framförallt ungdomar eller barn. 
Övergripande så var inställningen till att använda ett liknande spel i marknadsföringssyfte 
mycket positiv och nästan alla trodde att det var en mycket bra idé som kunde gynna en plats 
som Södra Råda mycket. Informant 1, 5, 7, 8, 9 och 10 sa också att de tyckte att det var bra av 
organisationer kopplade till platsen att stödja skapandet av ett sådant spel. 

Frågan som följde löd ”Kan vissa motiv, t.ex. religiösa eller historiska vara olämpliga att 
ludisera? Varför/varför inte?” Informant 2 menade att hen inte trodde att detta skulle vara 
något problem, men alla andra informanter menade att det fanns risker med såna projekt. 
Övergripande var åsikten att det finns grupper av människor som kunde ta illa upp. Detta 
nämndes av informant 3, 4, 7, 8, 9, och 10 och det nämndes av informant 3, 4, 6 och 8 att 
saker som kanske framförallt kunde ses som olämpliga var dels att inkludera himmal och 
helvete och vilka som ska få hamna var och dels då man använder korsfärstelsen,  Jesus eler 
någon annan del av Gud själv. Informant 1, 4 och 5 menade att det inte var några problem 
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om ursprungsmaterialet behandlades med respekt. Tydligt var i den här frågan att 
ludiseringen av religiösa eller historiska motiv inte är okomplicerad. Informant 3, 7 och 8 
nämnde att det kan uppfattas som att man gör motivet ”banalt” eller ”världsligt” genom att 
göra spel av det, men informant 7 sa ändå att hen tyckte att det var ”lite friskt och fräckt att 
göra något sådant här”.  

En informant (Informant 2, 7 Maj 2014, 11.16) som är uppväxt i bygden och varit guide i 
kyrkan tyckte att det idag inte borde vara problematiskt att remediera traditionella narrativ 
och berättade om hur hen för länge sedan arbetat på bibliotek och då blivit upprörd när 
Röda Rummet (Strindberg, 1879) första gången kom ut i serieform och tyckt att det inte 
kändes nödvändigt. Hon sa dock att mycket har förändrats sedan dess och att det mesta 
finns i både film- och serieform numera och att sådant därför är mycket mer accepterat. 

En annan informant från bygden (Informant 4, 8 Maj 2014, 08.02) som är del av arbetet 
med besöksmålet genom en ideell förening tyckte dock visst att motivet spelade roll. Hen var 
bekant med kyrkans målningar sedan tidigare och hade inför intervjun snarare väntat sig att 
något annat motiv från kyrkan skulle ludiseras än domedagsmotivet vilket hen tyckte kunde 
vara för allvarligt. Detta diskuterades med följdfrågor och en viktig aspekt med detta 
menades vara att eftersom domedagsmotivet är mycket konkret ger det inte mottagaren 
något val förutom att antingen se det som helt utan innehåll eller å andra sidan se det som 
mycket allvarligt, av vilka ingetdera kanske är önskvärt. Snarare, menade informanten, vill 
man kanske ludisera en berättelse som fungerar väl som ett underhållande spel men 
samtidigt ger spelaren möjlighet att själv lägga in den mening och symbolik hen vill i 
narrativet. Detta snarare än att spelet självt tydligt avgör vad den djupare meningen måste 
vara om det finns någon.  

5.1.4 De grafiska koncepten 
Något som tydligt visade sig var att spelets funktion inte var så enkel att förklara för vissa av 
informanterna. Informant 1, 4, 6, och 8 hade inte mycket erfarenhet av spel och detta bidrog 
säkert till att spelprocessen framstod som abstrakt. Tower defense-genren är förvisso 
välutvecklad i sig, men för någon som inte är bekant ens med enklare spel kan den vara svår 
att förklara. Det är inte säkert att detta skadade undersökningen eftersom de flesta efter en 
förklaring ändå verkade få en rättvis bild av hur spelet var tänkt att fungera. Hur koncepten 
ska förklaras kan ändå vara en viktig aspekt att fundera över om man förväntar sig att många 
informanter inte är bekanta med spel och hur de fungerar. 

På grund av att vissa av informanterna inte helt förstod hur spelet skulle fungera i praktiken 
måste man vara medveten om att deras svar kanske skulle varit annorlunda om de fått se ett 
färdigt spel men detta är dock i nuläget mycket svårt att spekulera kring. Informant 2, 3, 4, 5, 
7 och 10 var mycket positiva till de aktuella koncepten och tyckte att de som helhet gjorde 
ursprungsmotivet rättvisa. Informant 4 sa att hen ”tycker att utseendet på spelet är bra. Man 
känner igen många saker från originalmotivet.” och informant 5 att ”Jag känner mig 
jättebekväm med upplägget.” Informant 8 undrade dock om spelet krävde ” mer kunskap 
eller förståelse av gott och ont?” och verkade uppleva att spelet inte var tillräckligt komplext 
för att riktigt kunna motsvara iriginalmotivet. 

Kring de mer specifika olika delarna och karaktärerna i koncepten gällde de mest 
förekommande kommentarerna gestaltningen av människorna och Jesus. Informant 3, 4, 5, 
6, 8 och 9 nämnde att djävulen var den karaktär som var gestaltad bäst i konceptbilderna. 
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Informant 3 sa uttryckligen att ”Djävulen tycker jag är coolast. Han har kvar väldigt mycket 
av sin originalkaraktär.” Han verkade upplevas behålla mycket av sitt uttryck i förhållande 
till originalet.  

Som nämnts i genomförandedelen så var de mänskliga karaktärerna de vars gestaltning 
ändrades mest jämför med originalen, eftersom de gjordes om i en modern tolkning. Detta 
märktes tydligt i intervjuerna, då dessa förändringar kommenterades av informant 2, 4, 5 
och 8. Informant 5 sa att hen tyckte att ” människorna [...] ser för moderna ut och som jag 
hellre skulle se i en medeltida utformning” och informant 8 tyckte att de var väldigt 
stereotypa. Informant 2 menade också  att människorna blev för oseriösa eller barnsliga i sitt 
utseende och nämnde att det fanns yrkesgrupper som hade passat bättre, till exempel 
snickare eller bönder vilket skulle kunna upplevas ha en starkare koppling till kyrkan och 
bygden. Informant 3, 7 och 9 uttryckte sig dock positivt om hur människorna gestaltats och 
informant 9 sa att hen ” Tycker att det finns en flört med hur man avbildade människorna 
förr” och menade att detta var mycket positivt i kombinationen med moderniseringen. 

Utseendet på Jesus var också något som några informanter var tveksamma till, och en av de 
intervjuade (Informant 4)  menade att även om hon själv inte tyckte att det var 
problematiskt så skulle det nog vara klokare att inte inkludera Jesus i spelet eftersom många 
skulle kunna uppleva det som stötande. Det som nämndes angående Jesus utseende 
handlade annars mest om hans minspel och uttryck. Informant 3 och 4 upplevde att hans 
uppspärrade ögon fick honom att se maktlös eller rädd ut och att han snarare borde se 
beslutsam ut. Med tanke på att Jesus i det aktuella narrativet faktiskt är domaren 
(Färnström, 2001, s. 44) och den som är i bestämmandeposition, även om han i spelet inte 
har en allsmäktig roll, kan man nog hålla med om att maktlöshet är något av det som han 
minst borde utstråla. Informant 3 och 9 tyckte också att änglarna var för ”mesiga” eller 
”gulliga” och att de borde sett mäktigare ut eftersom de är Guds krigare. 
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6 Sammanfattning och slutsatser 
Målet med detta arbete var att med Södra Råda kyrkas uppbyggnad som bakgrund skapa 
grafiska koncept för ett mobil- och läsplattespel med koppling till platsen och sedan 
undersöka hur dessa koncept tas emot av olika personer med koppling till Södra Råda gamla 
kyrka eller uppbyggnadsprojektet. I samband med detta undersöktes även förhållandet 
mellan kulturarv och spelskapande på en mer allmän nivå som inte specifikt berörde de 
aktuella konceptbilderna. 

Ett flertal konceptbilder skapades för detta syfte och telefonintervjuer genomfördes därefter 
för att få svar på olika frågor angående bildernas funktion och lämplighet. Informanterna 
valdes ut med inriktning mot olika intressentgrupper med koppling till Södra Råda-
projektet, flera informanter kontaktades även genom vidarebefordranden av de först 
tillfrågade. Intervjuerna gav många intressanta tankar och synvinklar på konceptbilderna 
men av resultatet framgår att majoriteten av informanterna ändå var positiva till att 
spelskapande används i kombination med kulturarv och de uttryckte även att de aktuella 
konceptbilderna fungerade väl i förhållande till sin förlaga. 

Angående de intressegrupper som nämndes i problemformuleringsdelen blev indelningen av 
informanterna inte riktigt så strukturerad som planerat, men den motsvarade ändå 
förhoppningarna till stor del. Grupperna är alla representerade av minst en representant 
vardera med undantag av Svenska kyrkan där ingen specifik tjänsteman kunde intervjuas 
inom tidsramen för projektet. Bland informanterna fanns dock några som var engagerade i 
församlingslivet kring kyrkan innan och efter branden och perspektivet från Svenska 
kyrkans medlemmar är därför inte helt utlämnat. Det nämndes tidigare i rapporten att det 
vore intressant att se samband i åsikter mellan de olika intresseorganisationer men några 
tydliga exempel på detta har inte funnits. Även om svaren i intervjuerna varierade från 
person till person fanns inte uppenbara skillnader mellan några olika grupper. Frågan är 
fortfarande mycket intressant och det kunde betyda mycket för liknande arbeten med 
kulturarv om bättre förståelse kunde fås för vad som anses fungera och vad som kan anses 
respektlöst i arbete med sådana här platser. Med en större kontrollgrupp och undersökning 
skulle man kanske kunna få underlag för sådana diskussioner kring tydligare samband i 
olika gruppers syn på arbetet. 

6.1 Resultatsammanfattning och diskussion 
De huvudsakliga frågeställningarna för projektet var: 

• Kan en adaption av ett lokalt kulturarv med ett ursprungligen religiöst motiv 
användas till ett rent underhållningsspel utan att orsaka konflikt?  

• Hur uppfattar informanterna, med sina olika intressebakgrunder, anpassningen av 
platsens tema till ett underhållningssyfte? 

Dessa var de frågor som intervjuerna syftade till att besvara och de låg därför till grund för 
frågor som skulle skapa en diskussion kring detta. Intervjuerna planerades vara 
semistrukturerade för att ge god möjlighet för informanterna att själva uttrycka sina 
personliga uppfattningar utan att vara bundna till specifika frågor vilket är något som i 
intervjusituationen visade sig fungera väl. Detta ledde samtidigt till att samtalets struktur 
blev mindre tydlig och det är därför mindre lätt att ställa upp svaren på varje fråga för sig, 
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men som nämnts tidigare var intervjuerna strukturerade efter ämne och att redogöra för 
svaren inom dessa gör ändå resultatet relativt lätt att överblicka.  

6.1.1 Diskussion kring Informanternas svar angående spel och kulturarv 
Övervägande bland informanternas svar var att de trodde att det fanns potential och något 
positivt i kombinationen av spelutveckling och kulturarv. Informant 7 och 9 uttryckte att de 
upplevde att denna typ av spel inte gjorts förut och de verkade tycka att det var positivt att 
spel skulle användas för att framhäva och tillgängliggöra kulturarv. Det fanns också en 
samstämmighet kring att ett spel skulle kunna användas för att marknadsföra en 
kulturarvsplats och tillgängligöra det för nya, kanske yngre, målgrupper. 

Angående skapande av ett sådant spel finns många olika frågor att diskutera. Dels finns det 
frågor angående själva spelets utformning och vad av kulturarvet som ska användas i det, en 
viktig del är även att bestämma på vilket sätt och hur starkt spelet skall kopplas till platsen 
som utgör förlaga. Om spelet ska säljas fristående eller endast finnas tillgängligt på platsen 
är något som måste bestämmas och detta kan ha stor effekt på hur spelet utformas.  

Frågan om ifall ett spel skulle orsaka konflikt om det framförallt skapades med 
underhållningssyfte i åtanke var en av de viktigaste i undersökningen. Detta var intressant 
för att finna ut hur mycket friheter informanterna ansåg att man kunde ta sig med 
kulturarvsmaterial och om det endast var okej ifall det hade en stark koppling till platsen och 
ett pedagogiskt syfte. Svaren pekar dock på att även om det kan krävas försiktighet och 
respekt för ursprungsmaterialet så ansågs det inte vara något principiellt fel i att 
huvudsakligen designa ett sådant spel för att det ska vara roligt. Något som blev uppenbart 
under genomförandet av intervjuerna var just att det viktigaste inte är vad som används i ett 
sådant spel utan snarare hur det används. Detta signalerar en positiv inställning till 
spelutveckling och dess potential, men påkallar samtidigt ett ansvarstagande och en 
seriositet från dem som skulle arbeta med ett sådant spel. Detta skulle kunna ses som en 
förklaring till den allmänna avsaknaden av religiösa teman i spel (Totten, 2011). Trots att det 
kan anses tillåtet att skapa sådana spel är utvecklare förmodligen medvetna om att den typen 
av projekt skulle kräva mycket arbete och hängivenhet för att inte bli kontroversiella. På 
grund av detta skulle det kunna ses som riskfyllt att utveckla dylika spel vilket säkert kan 
avskräcka många utvecklare. 

Ett intressant faktum var dock att även om ett fåtal av informanterna upplevde att vissa 
religiösa eller historiska teman faktiskt skulle vara olämpliga att ludisera, menade nästan 
alla att det skulle kunna anses olämpligt av andra, men att de inte själva trodde att de skulle 
ha några problem med sådana spel. Om en större undersökning hade gjorts angående 
samma frågor hade det varit mycket intressant att ta reda på hur många som faktiskt skulle 
ta illa upp av att sådana teman användes och hur många som endast menade att andra 
kunde ta illa upp av det. Det skulle kunna visa sig att många har en bild av att fler skulle ta 
illa upp än vad som faktiskt är fallet. Detta är dock inget som kan besvaras utifrån den här 
undersökningen utan endast något som det kan vara intressant att spekulera kring. Oavsett 
hur det ligger till med detta så är det ett faktum att det fanns respondenter som menade att 
försiktighet var viktig i spelutvecklingsarbete med sådana teman och att det annars fanns 
risk att resultatet skulle upplevas som respektlöst. 

Det kan också vara troligt att svaren på en sådan här undersökning skulle variera mycket om 
den genomfördes i olika kulturer. Religion och tradition har olika stor plats i olika kulturer 
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vilket skulle kunna gjort att de tillfrågade skulle varit mer negativa till en sådan här 
hantering av religiösa material i en annan del av världen. Eftersom alla informanter i den här 
undersökningen funnits i ett relativt litet geografiskt område i Sverige skulle man kunna 
tycka att informantgruppen inte rymmer så mycket mångfald.  

6.1.2 Diskussion kring Informanternas svar angående de grafiska koncepten 
Som nämnts tidigare i rapporten visade sig förklaringen av det tänka spelets funktion vara 
svårare än väntat, och även om detta klargjordes och svar gavs om ifall det gjorde 
ursprungsmotivet rättvisa måste detta ses som ett problem med undersökningen. Vissa av 
svaren angående dessa frågor måste därför ses med en förståelse för att informanten inte 
helt säkert uppfattade hur det tänka spelet skulle fungerat i realiteten. Hur de grafiska 
koncepten skulle förklaras för någon utan spelvana är något som kanske skulle ha ägnats 
mer tid innan undersökningen genomfördes. Trots detta gavs som sagt svar på frågan och de 
flesta verkade efter en förklaring ändå få en god uppfattning om det tänkta spelet varför 
resultatet inte alls behöver ses som misslyckat. Många verkade ändå anse att de grafiska 
koncepten fungerade väl och förmedlade tanken med användningen av det ursprungliga 
motivet. Dock fanns det frågor till exempel angående varför alla människor vid spelets 
början är på väg till helvetet. Då det ursprungliga narrativet innebär att Jesus dömer vilka 
som ska sändas till himmel eller helvete efter deras gärningar i livet (Färnström, 2001, s. 44), 
behövdes någon form av utmaning läggas till då motivet skulle omvandlas till spel. Detta 
resulterade i användningen av tower defence-genren (Wikipedia, 18-02-14) tillsammans med 
ändringen att människorna redan från början är på väg till helvetet och att spelarens uppgift 
är att rädda dem. Detta kan så klart ses som en ändring i berättelsens uppbyggnad och 
kanske skulle man kunna ha byggt upp det tänkta spelet annorlunda.  

Det fanns informanter som inte helt tyckte att de grafiska koncepten och det tänkta 
upplägget lämpade sig eller att det åtminstone kunde göras bättre. Informant 8 som hade en 
stark koppling till bygden upplevde som sagt att ett spel där det på detta sätt endast krävdes 
fingerfärdighet och strategisk skicklighet, saknade det djup ursprungsmotivet hade och 
därmed inte lyckades representera detta tillräckligt väl. Hen antydde att det hade passat 
bättre om fler bibliska berättelser vävts in eller om spelet på något sätt haft inslag som 
handlat om moral. 

Som nämndes tidigare berättade informant 4 att hen, när hen fick höra om examensarbetet 
snarare hade väntat sig någon annan av berättelserna som var målade i kyrkan än just 
domedagsmotivet. Som exempel berättade hon om en av målningarna som handlade om en 
man som blev kristen och höll fast vid sin tro genom mycket elände för att sedan få återse sin 
förlorade familj i himmelriket vid livets slut. Hen menade att en sådan berättelse kanske 
bättre möjliggör för mottagaren att skapa sin egen uppfattning om handlingen än en 
berättelse som bokstavligen handlar om att sända människor till himmel eller helvete. Detta 
är också mycket intressant angående skapandet av spel med religiösa teman. Frågor 
angående hur bokstavliga sådana spel skulle vara och hur mycket de borde lämna öppet för 
tolkning är mycket intressant och i det här fallet upplevde informanten att mottagaren inte 
gavs möjligheten att ha egna tankar om spelets innehåll. 

Angående hur människorna i de grafiska koncepten var gestaltade var det uppenbart att det 
orsakade reaktioner när större ändringar gjordes i motivets gestaltning. Många verkade ändå 
efter förklaring tycka att ändringen var motiverad men det är ändå värt att nämna just att 
det krävde en förklaring. Detta skulle kunna ses som att det ogillades när de grafiska 
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koncepten tog sig friheter i förhållande till sin förlaga men det skulle också kunna ses som 
att det bara handlade om att karaktärerna inte kändes igen ordentligt gentemot förlagan och 
att de därför behövde en extra förklaring. Att gestaltningen av Jesus kritiserades kan också 
ses som ett uttryck för vikten av att religiösa motiv, och framförallt en gudsgestalt,  
behandlas med försiktighet och allvar när de ska återges i en ny form. De informanter som 
uttryckte missnöje med Jesus uttryck ansåg helt enkelt inte att gestaltningen motsvarade 
deras bild av vad karaktären skulle utstråla och detta är något som skulle vara viktigt att ta 
fasta på om arbetet med dessa eller liknande koncept skulle fortsätta. 

6.1.3 Avslutande diskussion 
På grund av motivets religiösa natur kan det vara extra intressant att titta på svaren från de 
informanter som hade koppling till Svenska kyrkan nämligen informant 1 och 6. De båda 
informanterna uppgav också att de hade mycket lite erfarenhet av spel. Informant 1 nämnde 
att hen tyckte att ”Tycker i allmännhet att ungdomar sitter för mycket med spel” och 
informant 6 att ”jag vet inte vad de spelar, det är nog något med krig för sonen i alla fall” 
vilket från de båda kan signalera en något mindre positiv inställning till spel i allmännhet. 
Trots detta var de två inte speciellt negativa till tanken på att kombinera kulturarv och spel. 
Informant svarade på detta att ”Min personliga uppfattning är att om det görs på rätt sätt så 
blir det inte störande.” och informant 6 rentav ”Nej, det tror jag inte.” på frågan om ifall 
vissa motiv var olämpliga att ludisera även om hen medgav att det kunde uppstå konflikter. 
Dessa svar kan ses i kontrast mot till exempel informant 8s svar att ”Ja, det tror jag att det 
skulle kunna uppfattas som” och informant 9 som sa att ”Jag vet inte hur kyrkan reagerar 
men om man tittar på litteraturen så har det ju alltid funnits saker som ifrågasätter eller 
handlar med saker som har med kyrkan att göra.” och uttryckte att personer med koppling till 
kyrkan kanske skulle ta illa upp. 

Inte heller angående de aktuella grafiska koncepten stod deras svar ut från de andra utan 
informant svarade att ”Iallafall stöter det inte mig på något vis” och menade även att sett 
sådant spel skulle kunna vara till hjälp för att presentera religion för ungdomar till exempel i 
konfirmationsundervisning. Dessa två med koppling till Svenska kyrkan är kanske den 
intressantaste gruppen att titta på men deras svar verkar inte skilja sig märkligt från den 
resterande gruppens. Inga tydliga tendenser i grupperingar noterades bland de andra 
informanterna heller. Ingen informant var uttryckligen negativ till idén att göra ett spel med 
sådana här material eller till de aktuella grafiska koncepten och även de som var mycket 
positiva medgav att det ändå fanns risker när man arbetade med sådana här ämnen. Därför 
får man sluta sig till att svaren var ganska likartade överlag och man kan fundera över om 
detta beror på att informantgruppen hade mycket gemensamt i och med till exempel det 
område de bor i eller den folkgrupp de tillhör. 

Trots vissa osäkerheter måste ändå undersökningen ses som fungerande gentemot 
frågeställningen. Det är mycket svårt att ge ett exakt svar på vad man borde eller inte borde 
göra om man ska utveckla ett spel med koppling till ett kulturarv (och/eller religion) men 
denna undersökning har åtminstone granskat ämnet och samlat material som kan utgöra 
grunden för en fortsatt diskussion. Det finns stort intresse av att fortsätta att använda 
digitala medier och spelutveckling för att främja kulturarv och därför kan denna rapport ses 
som högst relevant för att komma fram till hur detta bör eller kan göras och vad man bör 
tänka på i sammanhanget. Kulturarv, historia och religion är viktiga delar av vårt samhälle 
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och många skulle säkert se det som mycket värdefullt om dessa områden kunde ges mer 
uppmärksamhet med hjälp av att använda spelmediet pedagogiskt eller i 
marknadsföringssyfte. Detta är dock något som samtidigt behöver göras varsamt för att 
undvika att uppröra personer som har personligt intresse av dessa ämnen och är måna om 
hur företeelser porträtteras och förmedlas.  

6.2 Framtida arbete 
Det finns flera tänkbara sätt att fortsätta detta arbete och de har olika vinklar. För det första 
är en uppenbar fortsättning ett vidareutvecklande av de grafiska spelkoncepten för faktisk 
spelproduktion och ett påföljande spelprojekt. Under examensarbetets gång har det funnits 
kontakt med Södra Råda insamlingsstiftelse och i och med intervjuerna finns gott om 
respons på hur de grafiska koncepten fungerar. Med detta underlag kan man vidarebearbeta 
bilderna och det tänkta spelet för att sedan ta det i produktion. Exempelvis kan man rätta till 
de detaljer som informanterna var minst förtjusta i, skapa fler bilder av det tänkta spelet och 
sedan utvärdera bilderna än en gång. Att fortsätta undersökningen är också intressant av 
den anledning att man genom att utvidga antalet informanter kan få ännu fler åsikter och 
därmed få en större förståelse för vad som fungerar eller inte när man arbetar med kulturarv 
och spel. Under detta examensarbete riktade sig undersökningen till de som har en koppling 
till kulturarvsplatsen, men det vore även givande att söka upp de målgrupper som spelet 
skulle kunna rikta sig mot och försöka få insikt i om de tror att spelet skulle kunna intressera 
dem mer för platsen och dess historia. Med en större målgrupp för undersökningen eller 
rentav en kvantitativ undersökning skulle man också tydligare kunna försöka utreda om det 
finns samband mellan vilka som har svårare att acceptera mer radikala ändringar i 
ursprungsmaterialets innehåll jämfört med de som inte tar illa upp. 

Även om man inte ska fortsätta med de aktuella koncepten så är det ändå mycket intressant 
att fortsätta undersökningen på det mer allmänna planet. Att djupare gå in på hur 
spelteknologi på bästa sätt kan gestalta kulturarv skulle säkert kunna vara mycket 
användbart för många som i framtiden vill fortsätta arbeta inom fältet. En intressant variant 
kunde vara att skapa olika grafiska koncept varav något eller några tänjer mer på gränserna 
för vad som är okej eller inte att göra gentemot ursprungsmotivet. På detta sätt kunde man 
på ett mer specifikt sätt försöka peka ut vad som upprör eller inte då historiska eller religiösa 
teman behandlas oförsiktigt. Man kan även fundera över vilka spelgenrer som kunde passa 
väl för olika teman och platser och på bästa sätt gestaltar dess budskap eller berättelse, även 
om detta kanske kräver att man undersöker saken specifikt för varje plats.  
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Bildförteckning 
 
Figur 1 Domedagsmotivet i Södra Råda 
 
Figur 2 Domedagsmotivet i Södra Råda 
 
Figur 3 Skärmdumpar från spelen Plants vs. Zombies och Kingdom rush. Tillgängliga på 
internet : http://www.destructoid.com/plants-vs-zombies-2-is-about-eating-the-best-taco-
ever-255022.phtml  [Hämtad April 16, 2014] och http://www.edge-
online.com/review/kingdom-rush-frontiers-review/ [Hämtad April 16, 2014] 
 
Figur 4 Progressionsbild för spelplanens layout 
 
Figur 5 Progressionsbild Jesus 
 
Figur 6 Progressionsbild änglar 
 
Figur 7  Progressionsbild demoner 
 
Figur 8 Progressionsbild människor 
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Figur 9 Regnbågsförmåga 
 
Figur 10 Kyrkan återuppbyggnad i sex steg  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  
Introduktion – information om undersökningen och deltagande som är anonymt. Det som 
kommer nämnas i rapporten är vilken organisation informanten tillhör. Intevjun spelas in. 
Fråga om detta är ok? 

Introducera konceptarbete 

Har hen tittat igenom bilderna? 

Har du koppling till/känner du till Södra Råda-projektet? Vilken? 

Känner du till målningarna som fanns i den nu nedbrunna kyrkan? 

Känner du till det traditionella kristna domedagsmotivet? 

Mäster Amunds målningar var från medeltiden (katolsk tid) men fortfarande på 1700-talet 
målade man samma motiv (protestantisk tid). Skulle motivet kunna målas på en kyrkovägg 
idag? 

Har du erfarenhet av data-/tv-spel? Spelar du? Varför/varför inte? 

Tycker du att omvandlingen av ett domedagsmotivet till ett i första hand 
underhållningsinriktat spel är intressant?  

Kan det vara ett bra marknadsföringsknep för kulturarvsplatsen att skapa ett spel som i 
övrigt är obundet till den? 

Skulle det vara rätt av den organisation du tillhör att stödja idén eller utnyttja den? 

Kan vissa motiv, t.ex. religiösa eller historiska vara olämpliga att ludisera? Varför/varför 
inte? 

Tror du att vissa delar av motivet kan vara olämpliga att föra in i ett underhållningsinriktat 
spel? 

Har den grafiska utformningen (grad av realism) stor betydelse vid skapandet av ett sådant 
här spel, exempelvis för åldern hos de som spelar? 

Tycker du att dessa grafiska koncept gör motivet rättvisa? Varför/varför inte? 

Vad fungerar bra, vad fungerar dåligt?  

Finns det risker eller problem med hur just detta arbete genomförts gentemot sin förlaga? 

Påverkar din personliga bild av förlagan och dess teman hur du uppfattar de grafiska 
koncepten?  

Hade du velat se delar av koncepten gestaltade annorlunda? Vilka/varför? 
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Bilaga 2 – Intervjuformulär med bilder till 
Informanter 
 
Detta är intervjuformuläret som skapats för intervjuerna som ska genomföras i slutfasen av 
mitt examensarbete våren 2014. 

Examensarbetets bakgrund är rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka som brann ned år 
2001. I diskussionen om vad man skulle kunna göra mer för platsen som besöksmål föddes 
tankar om möjligheten att göra något med digitala medier eller spelteknologi - och det var av 
denna anledning Högskolan i Skövde kom in i bilden. 

Under mitt examensarbete har jag skapat bildkoncept för ett eventuellt mobil- och 
läsplattespel som till stor del bygger på målningar som fanns i den nedbrunna kyrkan, framför 
allt det centrala domedagsmotivet. Det är dessa bildkoncept intervjuerna ska handla om. 
Tanken med utvärderingen av bilderna är att få en uppfattning om hur det tänkta spelet (med 
ungefär denna utformning) skulle tas emot av personer med någon form av koppling till 
platsen och dess kulturarv. 

Syftet med detta formulär är att tillhandahålla informanterna de aktuella konceptbilderna så 
att en telefonintervju kan hållas kring dem. Detta formulär innehåller alltså inga frågor i sig 
självt, det erbjuder endast de bilder som intervjun ska handla om. Överst ligger några 
fotografier från kyrkans insida och kyrkomålningarna innan branden 2001 och därefter följer 
de konceptbilder som skapats under examensarbetets gång. 

Med inspiration från existerande mobil- och läsplattespel har jag således skapat bilder som 
bygger på motivet och karaktärerna i Södra Råda gamla kyrkas domedagsmålning. 
Grundkonceptet är att människorna återuppstår på den sista dagen och börjar marschera på en 
förutbestämd väg mot helvetet. Målet för spelaren blir att rädda så många av själarna som 
möjligt (till paradiset) under spelets gång. Spelarens uppgift är att placera ut änglar strategiskt 
längs vägen. Med sina musikinstrument frälser änglarna sedan själarna innan dessa når 
helvetets gap. Själarna som räddas flyger i riktning mot kyrkan som byggs upp på nytt.  

Kristofer Kjell 

Kandidatstudent, Datorspelsutveckling, Grafik 

Högskolan i Skövde 

E-post: a11krikj@student.his.se 

Mobil: 0769 35 70 22 

mailto:a11krikj@student.his.se
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6.3 1 - Målningarna i Södra Råda Kyrka 

 

6.4 2 - Målningarna i Södra Råda 
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6.5 3 - Målningarna i Södra Råda 

 

6.6 4 - Kyrkan 
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6.7 5 - Spelplan 

 

6.8 6 - Spelplan 
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6.9 7 - Spelplan 

 

6.10 8 - Karaktär - Jesus 

 

6.11 9 - Karaktär - Djävul 
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6.12 10 - Karaktär - Mikael 

 

6.13 11 - Karaktär - Människor 

 

6.14 12 - Karaktär - Människor 
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6.15 13 - Kyrkans återuppbyggnad 
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