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Inledning
Detta examensarbete handlar om hur ett påhittat skräck-dataspel som heter 
Eldritch Mind interagerar med en spelares kropp och sinnen, och hur det 
spelet möjligtvis skulle kunna vara ett steg i framtiden inom spelutveckling.

Mycket av vikten ligger på designartefakten som är en animerad film. Filmen 
ska presentera olika grundkoncept om spelets funktioner och hur spelet 
interagerar med spelaren. 

I uppsatsen beskrivs examensarbetet steg för steg: från kreativa idéer till 
produktion.



The oldest and strongest 
emotion of mankind is fear, and the 

oldest and strongest kind of fear is fear 
of the unknown

- Howard Phillips Lovecraft
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Bakgrund



Jag älskar bara TV-och datorspel och kommer förmodligen göra det tills den 
dagen jag går i graven. För mig finns det inget annat intressantare ämne än 
spelutveckling och speldesign.

Med det så bestämde jag mig väldigt tidigt om att mitt examensarbete ska 
handla om dataspel, där jag använder utbildning från Mediedesign i 
kombination med personliga erfarenheter, till att designa ett interaktivt spel.

 
Huvudmålet med i detta dokument är att presentera hur Eldritch Mind skulle 
interaktivt kunna fungera med spelaren (hur saker och ting fungerar. Koncept 
för designval samt hur jag tänker bakom koncept och idéer). 

Ett annat mål med examensarbetet är att skapa designartefakten genom att 
använda personliga erfarenheter i kombination med utbildning och 
kunskaper från grafisk design, vid Mediedesign.
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Att skapa ett ”nytt” spel baserad efter sina tankar och idéer kan vara klurigt. 
Det är inte bara att hitta på någonting och sedan producera det, för det är en 
hel del moment man måste gå igenom för att kunna uppnå ett av många mål. 

Min första tanke var när jag satte igång med arbetet var: ”Jag vill skapa ett 
spel!”, men då är frågan: vad definierar du som spel? Spel behöver inte alltid 
betyda att det är TV-spel eller datorspel utan spel finns i olika definitioner. En 
del kanske tänker på brädspel när de hör ordet ”spel”. Andra kanske tänker på 
sporter, satsningar av pengar, poker och så vidare. För att utveckla tanken så 
säger jag istället: ”Jag vill skapa ett datorspel!”. Men det är också en lös 
mening, för datorspel finns i otroligt många genrer och plattformar. 

För att komma ut ur klistret så säger jag kortfattat: ”Jag ska designa ett 
underhållande spelsystem där fokuset ligger på interaktionen mellan 
systemet och spelaren”. Med det så är målet att presentera mina lösningar på 
hur ett påhittat spelsystem kan presenteras på ett sätt som kan se och låta 
trovärdigt. 

Jag har även involverat mina tidigare erfarenheter från spelandet i projektet, 
för att göra arbetet mer personligt. 

Början



Idégenerering



Det är ju inte av en slump att mitt examensarbete handlar om spel,  och det är 
heller inte en slump att jag valde interaktionsdesign som inriktning. Eftersom 
interaktionsdesign handlar bland annat om hur man som designer kan
komma på idéer, koncept och lösningar på hur exempelvis ett interaktivt 
system kan vara användbar eller underhållande för användaren. 

Interaktionsdesign handlar också om hur man som designer kan komma fram 
med lösningar för olika och möjliga problem som kan uppstå i ett system, och 
vilka problem som användaren  kan stöta på i ens design. 

Vad mitt spel skulle handla om är inte viktigt i examensarbetet, utan det 
viktiga med arbetet är att presentera hur min design kan vara anpassbar för 
användaren. Jag har redan nämnt om att spel är oftast en underhållande 
aktivitet för sina användare, så den delen är bockat. Men hur kan Eldritch 
Mind bli ett underhållande spel?
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Vad är populärt idag?

Jag ställde mig själv frågan: Vad är populärt idag i spelvärlden? Jag började 
med att undersöka vad folk spelar idag och vad de spelade förut. 

Det jag kom fram till är att folk i nästan alla åldrar använder använder sina 
smartphones och surfplattor för att bland annat underhållningens skull Bland 
annat är mobilspelet Pokémon GO väldigt populärt bland barn och vuxna. Jag 
är inte en av dem som har Pokémon GO i sin telefon, eftersom jag anser det 
spelet kännas lite för överskattad. 

Men vad är då Pokémon GO? Det är som sagt ett spel som är anpassad för 
smartphones, där man som spelare ska använda sin telefon för att 
navigera sig runt i verkligheten till att fånga digitaliserade monster som kallas 
för Pokémon, med speciella kastbollar som kallas för Pokéballs. 
Spelet använder sig utav en grafisk karta över platsen där man som spelare 
befinner sig på. Man kan även se vart Pokémon finns på kartan, så att man 
som spelare kan gå till den destinationen som pokémonen befinner sig på och 
sedan utmana det. 
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Vad är då grejen med Pokémon, varför är det så populärt? Sommaren 2016 
så var det till och med nyheter på TV om spelet, tidningar skrev artiklar, folk 
skryter på sociala medier om att de spelar spelet  och även Hillary Clinton har 
nämnt Pokémon GO i ett av sina tal. Ett eget exempel var att det var två killar 
som höll på spela och prata om Pokémon GO på gymmet där jag tränar. 
Alltså hallå? Gymmet är för att träna, inte för att spela... även jag som är en 
riktig spelnörd tänker så!

Min tanke om varför Pokémon GO är så populärt är för att spelet är simpelt 
sagt mobilanpassad. Folk är redan förtjusta av sina smartphones, men de blir 
snabbt less på sina gamla spel och de strävar hela tiden efter nya. 
Om vi tittar på år 2013, så spelade folk överdrivet mycket Flappy Bird på sina 
smartphones och surfplattor. Men det var bara 3 år sedan och nu är det nästan 
ingen som spelar det. 
Om vi går ännu längre tillbaka, till  år 2009, då smartphones blev vanligare 
bland folk, så spelades det mycket Angry Birds. Idag så är det verkligen väldigt 
få som spelar det och ingen i min omkrets pratar om det spelet. Filmen Angry 
Birds (2016) dog ganska fort ut i  biograferna, eftersom som sagt, det är inte 
många som spelar det spelet, vilket ledde till att många inte brydde sig om att 
filmen kom ut. 
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Som sagt, folk strävar efter någonting nytt. Vem vet, folk kommer förmodli-
gen ledsna på Pokémon GO i snar framtid. Men det återkommande frågan är: 
vad är det så speciellt med Pokémon GO då? Pokémon GO är ett spel som får 
smartphoneanvändare att gå ut i verkligheten för att spela. De måste ta 
fysiska steg för att göra process i spelet, vilket gör folk glada. Vi människor är 
ett däggdjur som ska röra sig för att överleva, för vi mår dåligt utav att sitta 
stilla för länge. Så man får extra mycket dopamin när man belönar sig med 
framgång i spelet samtidigt som man rör på sig. Dock är det bara en teori. 

Vilka problem kan uppstå för Pokémon GO? Ett problem som jag kan tänka 
mig är att folk inte spelar när det är för dåligt väder, eller när det blir vinter. I 
Piteå är det vanligt att det blir -30 grader på vintern, ingen gillar att dra fram 
sin smartphone i den kylan. Med det så kan Pokémon GO tappa fler spelare, 
och när det blir sommar igen så kan ett annat spel ha tagit över folks intresse, 
eftersom Pokémon GO kan redan blivit historia. 

Vad är min poäng med allt detta? Poängen är att jag har redan vid start 
varit redo på att diskutera problem och lösningar för mitt examensarbete som 
kommer att presenteras i dokumentet.
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Jag valde ganska snabbt om att involvera skräck i examensarbetet. 
Anledningen är för att när jag var liten så hade jag många bekymmer med 
skräckspel. Att ha med skräck i temat är för att göra examensarbetet till en 
personlig utmaning samtidigt försöka förstå mig på vad det innebär med 
skräck, hur det påverkar våra sinnen och känslor.

Skräck påverkar oss
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Det är vanligt att folk har någon form av rädsla mot någonting specifikt. 
Exempelvis är spindel ett otrevligt djur för många människor som jag känner. 
Rädslor för spindlar kallas för spindelfobi, eller ”Arachnophobia” på latin. 
Rädsla är en form av överlevnadsinstinkt hos många människor och djur, vi 
blir rädda för att hjärnan säger till oss att antingen fly eller slåss för att 
komma undan situationen. När det gäller fobi så är det rädsla i en ”högre” 
nivå. Människor som ogillar spindlar kan bli automatiskt rädda när de bara 
ser en, fastän spindeln kan vara helt ofarlig. Fobi kan uppstå hos en individ 
om han eller hon tidigare har upplevt någonting obehagligt, exempelvis att 
individen har blivit biten av en spindel och blivit sjuk på grund bettet. Nästa 
gång individen ser en spindel så blir han eller hon automatisk rädda för den, 
eftersom personen har upplevt någonting otrevligt.

När jag var liten var jag jätterädd för zombies, trots att de inte finns 
vandrande lik i verkligheten. Hur min zombiefobi uppstod var att jag tittade 
på när någon annan spelade ett zombiespel. Jag tyckte att det var alldeles 
obehagligt samt läskigt att se vandrande lik äta människor. Med det så fick 
jag kinemortophobia, rädsla mot vandrande lik. Jag var rädd för zombies tills 
jag var ungefär arton år.

Fobi
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Bekämpa eld med eld

Det är fullt möjligt att bli av sina rädslor mot någonting. Att bli av med sina 
rädslor så måste man våga möta dem försiktigt. För några år sedan såg jag 
en dokumentärfilm som handlade om folk som hade fobi av någonting. Bland 
annat var det en kvinna som var väldigt rädd för spindlar, då hon fick panik 
utav att se en.

I dokumentärfilmen så var det också en psykolog som hjälpte kvinnan att bli 
av sin rädsla mot spindlar. Psykologen började med att förklara att han 
kommer att visa upp några bilder på spindlar ur en bok så att kvinnan 
förberedde sig inför det Sedan bad han kvinnan att röra bilderna på spindlar, 
vilket hon försiktigt gjorde. Efter att hon har fått se och röra på bilderna tog 
psykologen fram en jätteliten svart spindel och visade den för henne. Hon
visade inte så mycket rädsla där men hon berättade att det var obehagligt att 
se den. Psykologen lade därmed den lilla spindeln på hennes hand, där 
spindeln bara sprang runt. Hon berättade att det inte kändes så farligt, men 
att det var inte tryggt för henne. De fortsatte processen med fler och större 
spindlar.
Dokumentärfilmen slutade med att kvinnan kunde till slut ha en stor och 
hårig tarantella på hennes ansikte, utan att hon fick panik.

Hur går det till att vara så rädd för någonting till att inte vara det? Kort sagt: de 
använde skräck för att bekämpa skräck. Man kan säga att man använder giftet 
för att tillverka motgiftet. I mitt fall så ska jag förklara med koncept och idéer 
på hur Eldritch Mind kan vara ett interaktivt hjälpmedel till att man blir av sin 
rädsla för skräck... genom att använda skräckspel.
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Virtuell verklighet 
är nästa steget

Vad ska Eldritch Mind vara för plattform? Jag är redan bekant med datorer och 
spelkonsoler… men jag ville göra någonting nytt, någonting jag är inte van vid. 

”Nytt” är framtiden, och i spelvärlden är bland annat Virtual Reality (VR), eller 
på svenska: Virtuell verklighet, en relativ ny teknik som finns runt om i 
världen. Virtuell Verklighet, eller VR-teknik, är en datorgenererad virtuell 
miljö där användaren upplever virtuella miljön som en verklighet. 

För att uppleva en virtuell värld så behöver man några saker. Först och främst 
behöver man ett cyklop-liknande mask som man har för ögonen, som även 
kallas för VR-mask. I masken finns det två skärmar, ett för varje öga där 
spelaren ska kunna se den virtuella verkligheten så nära som möjligt. Sedan 
kopplas masken med en dator som kör den virtuella verkligheten i ett 
mjukvaruprogram. Sedan så kan spelaren kunna titta runt i spelvärlden som 
det vore vara i verkligheten. 

Varför vill jag att mitt arbete ska handla om virtuell verklighet? Ett av många 
mål med examensarbetet är att jag ska lära känna VR-teknik bättre, veta hur 
den fungerar och hur den ser ut i marknaden idag och hur den kommer att se 
ut i framtiden.
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Kroppen blir till en kontroll

Jag tänkte om hur ett dataspel skulle kunna vara roligt att spela utan att behö-
va använda externa handkontroller eller en tangentbord. Med virtuell verklig-
het så är det inte alltid ett krav att använda en av dessa medel för att  
exempelvis kontrollera sig själv i ett dataspel. Vi har ju våra kroppar som vi 
kan använda oss för att kunna just göra det. Pokémon GO är ett exempel på 
det, där man som spelare ska promenera för att göra process i spelet. Ett an-
nat exempel är xbox kinect, där en kamera spelar in en spelares rörelser och 
visar det på TV-skärmen. 

Att ha sin egen kropp som kontroll i ett dataspel kan vara kul grej, men det 
kan också vara ett sätt att uppmuntra folk att röra på sig mer. För ett problem 
som många riktiga spelnördar har är att vi sitter stilla för länge när vi spelar. 
För mina tidigare erfarenheter så satt jag och spelade flera timmar i streck 
utan att ha rört mig så mycket. Detta ledde till att jag fick dålig kroppshållning 
samt svagare leder. Idag har jag satt en begränsning för att undvika att sitta 
för länge framför ett spel.

En annan idé är att involvera hjärtat som en del av interaktionen mellan spelet 
och spelaren. Spelsystemet ska kunna känna av spelarens puls och därmed 
påverkas spelupplevelsen. För när vi blir rädda så slår hjärtat snabbare. För 
att Eldritch Mind ska kunna känna av spelarens hjärtslag så måste det ha 
någon form av pulssensorer, som kommer senare i beskrivningen.
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Risker och lösningar

Risker med skräckspel är att folk kan bli rädda… så rädda att de inte vill spela 
det mer igen. Ett skräckspel ska ju vara läskigt och obehagligt, men som sagt, 
det ska inte få folk att bli avskräckta. 

Men för oss som är lite känsligare och vill prova på ett skräckspel utan att 
behöva bli jätterädda? Svaret på den frågan är att i Eldritch Mind så ska det 
finnas olika svårighetsgrader som låter spelaren att få välja hur svårt och 
läskigt spelet ska bli. Ju högre svårighetsgraden är, desto läskigare blir det. 
Så folk som inte har nerver av stål ska också kunna få uppleva ett 
VR-skräckspel.
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Spelaren ska känna av miljön

En idé är att spelupplevelsen i Eldritch Mind ska vara överdrivet. 
Med överdrivet så menar jag inte att folk ska bli less på spelet, utan spelaren 
ska känna som att han eller hon upplever spelet så verkligt som möjligt. 

En tanke är att spelaren ska få känna atmosfären och miljön i spelet: 
Om spelaren exempelvis befinner sig i en fuktig miljö i spelet, så ska han eller 
hon känna att det blir fuktigt i verkligheten. Eller om han eller hon befinner 
sig i en torr miljö i spelet, så känner spelaren också av det. 

 
Tanken är att höja verklighetsstämningen så mycket det bara går. 
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En dag så hade jag ett samtal med en klasskamrat om skräckspel. Min 
klasskamrat nämnde om att han gärna hade velat spela ett skräckspel där 
man använder en mikrofon för att interagera med spelet, där fiender i spelet 
ska kunna ”höra” en. Jag tyckte väldigt mycket om den idén och lade till det i 
mitt examensarbete. 

I designen för Eldritch Mind, tänker jag att ska finnas en mikrofon som alltid 
spelar in en spelares röst när han eller hon spelar. Tanken är att fiender i 
spelet ska kunna ”höra” vart spelaren exempelvis gömmer sig. Dessutom är 
tanken med mikrofonen att spelaren ska kunna använda röstkommandos till 
att interagera med spelfunktioner, såsom att starta, pausa och stänga av 
spelet.

Ljudupplevelser
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En hjälm, ett par handskar 
och en rund bottenplatta

För att förklara hur Eldritch Mind skulle logiskt kunna fungera i verkligheten 
så behöver jag några saker:

1. En heltäckande hjälm skulle vara perfekt att ha som VR-mask till Eldritch 
Mind. För tanken är att det ska finnas bildskärmar till spelet i insidan av 
hjälmen (som en VR-mask). 
 
Dessutom  ska  hjälmen ha en inbyggd mikrofon för att spelarens röst ska 
interagera med spelet samt att det ska finnas en speciell  
luftkonditionering som kan producera fukt eller lufttorrhet för att öka 
spelupplevelsen (som tidigare nämnt: för att spelaren ska kunna ”känna” 
av när atmosfären från spelet till verkligheten).  
 
För att undvika att ha externa prylar så har hjälmen även inbyggda  
hörlurar för spelaren att kunna höra ljudet från spelet. 
 

2. En handske till Eldritch Mind är också ett bra medel. Handskens roll är att 
låta spelaren att utföra gester från verklighet till spelet. Ett exempel på 
det är att om spelaren skulle vinka medans han eller hon har handsken 
på sig, så gör spelaren exakt samma gest i spelet. Det är för att öka  
upplevelsen av verkligheten. 
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En annan tanke är att handsken ska också kunna interagerar med  
spelarens puls. Som tidigare nämnt så är tanken att pulsen ska påverka 
spelupplevelsen.  
 

3. För att röra sig i spelet så måste man röra sig i verkligheten, och för att 
inte gå iväg eller gå in i en vägg så är tanken att spelaren ska få gå på ett 
speciellt bottenplatta påminner om en gåstol, bara att den stationerad på 
ett och samma ställe.

Dessa saker ska vara ett komplett set för att Eldritch Mind ska fungera rent 
teoretiskt.
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Ett problem som uppstår är om hur folk med någon form av rörelseförhinder 
ska också kunna spela. Rullstolsburna skulle ha det ganska svårt att röra sig i 
spelet då det krävs att man ska kunna göra det. Dock kan en lösning vara att 
användaren ska också kunna byta ut bottenplattan mot en stationerad 
rullstol för att kunna gå i spelet. Rullstolen ska kunna roteras i 360 grader, 
samt kunna åka framåt och bakåt. 

Ett annat problem som kan finnas i Eldritch Mind, är att vissa spelare kan tro 
att de är modiga nog att kunna spela på svåraste svårighetsgraden i spelet. 
Problemet som kan uppstå är att spelaren underskattade svårighetsgraden 
och därmed kan få panikattacker av rädslor, vilket kan leda till att han eller 
hon har det svårt att ta av sig hjälmen. Vem vet, spelaren kanske till och med 
svimmar av rädslor. 

En lösning till problemen kan vara att innan spelaren börjar på det svåraste 
svårighetsgraden, så får han eller hon en förvarning från spelet, där 
förvarningen tyder på att spelet blir verkligen läskigt samt att det inte är 
lämpligt för lättskrämda människor. Därefter får spelaren också  en förfrågan 
om han eller hon vill fortsätta spelet, eller byta till en lättare svårighetsgrad.

Problem och lösning
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Eldritch Mind har också en funktion som ska förhindra spelare att få 
panikattacker. Funktionen går ut på att spelet känner av spelarens puls, och 
om pulsen är för hög samt varat för länge så pausas spelet automatiskt och 
visar för spelaren att det är nog dags att ta en paus från spelandet. Dessutom 
ska spelet ha en funktion som ska lugna ned spelaren, vilket kommer senare 
i beskrivningen.



Delprocess



Processen för detta examensarbete har varit som en berg och dalbana. 
I början av projektet var jag vilse och hade få idéer på hur jag skulle kunna 
färdigställa samt presentera mitt projekt. 

Det var många frågor flög runt i mitt huvud: Vad är projektet? Vad handlar det 
om? Hur kopplas det med Mediedesign? Vem eller vilka är målgruppen? Att 
presentera mitt examensarbete är givetvis genom uppsatsen.  
Men att presentera det genom en designartefakt var lite klurigare, men jag 
kom på ganska snabbt att designartefakten kunde vara en animerad film, ef-
tersom det skulle underlätta att presentera mina grundidéer för interaktionen 
mellan spelet och spelaren samtidigt som det skulle uppfylla mina personliga 
krav att på något sätt ha med grafisk design i examensarbetet.
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Pixel eller vektor?

Det gick trögt att tänka ut hur filmen skulle se ut. För det finns så många alter-
nativa sätt att göra en animerad film, såsom tecknat, 3D, stop-motion och så 
vidare. Sedan har vi två olika typer av grafik på våra skärmar: pixel och vektor. 
Pixelgrafik är det vanligaste när det gäller filmskapandet och vektor är egent-
ligen mest anpassad för utskrift av exempelvis affischer. Skillnaden mellan 
pixel och vektor är att pixlars byggstenar är ”fyrkanter”, vektors är ”cirklar”. 

Många har säkert hört termen: ”Bilden ser pixlig ut!”. Det menas att bilden 
som ser pixlig ut har en så pass låg upplösning, eller att bilden är så  pass 
in-zoomad, att man ser dessa bildens byggstenar (fyrkanterna) tydligt. 

En bild som har vektorgrafik är motsatsen till ”pixligt”. Det vill säga att en bild 
som är uppbyggt i vektorgrafik inte ser ”konstigt” ut, fastän bilden har dålig 
upplösning eller är in-zoomad.

Min tanke var om min film skulle vara i vektor eller pixel, och båda valen har 
både för-och nackdelar. Fördelen med pixelgrafik är att det går fortare att 
jobba med det (för mig i alla fall). Eftersom program som använder pixlar är 
bland annat Photoshop, ett program som jag är väldigt van vid. Nackdelen 
med pixlar är att man måste ha en bestämd upplösning för sin film, för annars 
så ser bilderna i filmen ”pixlig” ut.
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Vektorgrafik har sin fördel med att den är ”oförstörbar”. Nackdelen är att det 
tar tid att jobba med vektor samtidigt som programmet Illustrator inte alltid 
kan samarbeta med exempelvis Premiere Pro eller After Effects. 

Ett dumt beslut som jag gjorde var att försöka jobba med vektorgrafik, 
eftersom jag ville att min animerade film skulle ha en oförstörbar grafik. 
Anledningen att det var ett dumt beslut är för att det tog för mycket tid 
samtidigt som jag verkligen försökte att få det att fungera. 

Som tidigare nämnt så ville jag gärna att min animation skulle vara i 
vektorgrafik. Innan jag satte igång med att skapa bilder för filmen så följde jag 
några instruktionsfilmer på YouTube på hur man kan animera bilder i 
vektorgrafik. Många av filmerna som jag såg på använde sig utav samma 
metod: Puppet Pin Tool, eller på svenska ”Marionett-verktyget”. Det är ett 
verktyg i programmet Adobe After Effects (där man skapar special effekter 
för film och bild) som tillåter användaren att skapa helt enkelt en 
”marionettdocka” av en bild på en karaktär, som man sedan kan animera 
dockan. 
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I början var min plan att måla karaktärerna i Adobe Illustrator, och göra dem 
till ”marionettdockor” i After Effects. Anledningen var att jag ville ha en snygg 
animation.

Men som sagt, problemet med det valet var att det tog för mycket tid eftersom 
det var inte lätt att jobba Puppet Pin Tool. Dessutom tycker jag att det är 
svårare att jobba med vektor än pixel, eftersom jag kan inte hantera detaljer 
lika bra i Illustrator som i Photoshop. 

Mitt mål med att skapa en animerad film att använda detaljerade bilder. Det är 
för att visa mina färdigheter inom den grafiska delen och vad jag har fått lära 
mig under min utbildning på Mediedesign. 

Därmed så valde jag pixelgrafik för min designartefakt, där jag målade alla 
bilder i Photoshop. 
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Jag valde att min animerade film skulle vara en guide om Eldritch Mind.  

Det finns många sätt att presentera en produkt eller tjänst, men just en guide 
passade bäst då filmens syfte är att lära och demonstrera för sina tittare på 
hur Eldritch Mind fungerar, och hur det interagerar med sin spelare. Andra 
typer av filmer för produkter och tjänster är oftast reklamfilmer. Dock är 
reklamer mer säljande och inte så informativ som en guidefilm eller ”tutorial 
video” på engelska.

Filmen är på Engelska, eftersom jag vill också visa den för folk som inte talar 
Svenska. Dessutom är tanken att gå vidare med projektet genom att visa upp 
filmen för ett riktigt företag som håller på med utvecklingen av VR-teknik.

Val av animation



Arbetsmetoder



I detta projekt har jag använt mig utav några viktiga arbetsmetoder för 
utvecklingen av examensarbetet. Några av metoderna gick ut på forskning av 
olika slag. Andra var användning av verktyg och medel.ww
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För att lista ut vem eller vilka som är användaren, vad aktiviteten och kontex-
ten går ut på, och hur teknologin för designen ska fungera för Eldritch Mind, 
så gjorde jag en kort lista som kallas för PACT-modellen. PACT står för People 
(människor) Activity (Aktiviteter), Context (Kontext) och Technology 
(Teknologi), där man radar upp varje bokstav som en lista och skriver några 
meningar efter bokstaven. Meningarna har med designen att göra, exempelvis 
i mitt fall:

P - Användaren för Eldritch Mind är folk som är arton år och uppåt. 
Anledningen är för att spelet är ett skräckspel som kan vara för olämpligt för 
barn och tonåringar. Det är för att förhindra folk i unga åldrar att få 
panikattacker, mardrömmar eller nattskräck. 

A - Aktiviteten går ut på att användaren ska ha på sig en hjälm, ett par hand-
skar och stå på ett speciellt bottenplatta, för att kunna röra sig och interagera 
med spelet. Med andra ord, aktiviteten går ut på att utföra fysiska rörelser för 
att kunna göra rörelser och process i spelet.

C - Kontexten är att folk ska röra sig mer när de spelar ett dataspel som 
Eldritch Mind. Dessutom ska spelet vara ett sätt för folk att bli av sin rädsla 
mot skräck, eller utmana sig själva att möta skräck i en virtuell verklighet. En 
viktig förklaring i kontexten är att spelet och spelaren hela tiden interagerar 
med varandra.

PACT-modellen



36

T - Tekniken i denna design är virtuell verklighet, hjälmen, handskarna, 
bottenplattan och datorn. I hjälmen finns det en mikrofon som spelar in 
spelarens röst och överför ljudet från spelaren in till spelet. Detta leder till att 
exempelvis monster kan höra och lokalisera spelaren. I hjälmen finns dessut-
om en speciell luftkonditionering som kan producera fukt  baserad efter vad 
för typ av miljö som spelaren befinner sig i spelet. 

Handsken har inbyggda pulssensorer som känner av spelarens puls. 
Spelupplevelsen förändras baserad efter hur snabbt eller långsamt hjärtat 
slår. Handsken är också en del av kontrollen, då spelaren kan utföra riktiga 
gester för att göra samma gester i spelet.

Den speciella bottenplattan finns där för att låta spelaren att kunna röra sig i 
spelet. Spelaren behöver inte oroa sig för att krocka i en vägg eller gå iväg från 
spelet, eftersom bottenplattan är stationerad och håller spelaren vid en och 
samma plats.

PACT-modellen är ett sätt att skapa en ram om vad ens projekt handlar om 
samt kortförklara vad interaktionen mellan användaren och systemet går ut 
på.
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Sökandet efter inspirationer

Första arbetsmetoden var efterforskning, eller research som man annars 
kan säga. Det första jag sökte efter var inspirationer inom temat skräck. Jag 
fick tips från en handledare om att läsa några av Philip Howard Lovecraft’s 
skräcknoveller. 

Några av Lovecrafts noveller handlar om galenskap, sinnesstämningar i 
relation med skräck, monster och mörka gudar med tentakler. 
The Call of Cthulhu är en av Lovecrafts noveller som jag läste. Kortförklarat så 
handlar den novellen om en detektiv som har uppdraget till att hitta ett stam-
folk som dyrkar den mörka guden Cthulhu. 

Novellen beskriver monsters utseende väldigt detaljerad, men också hur vissa 
av karaktärerna kände sig när de var skräckslagna av dessa monster. Hur no-
vellen var inspirerande till mitt examensarbete kommer senare i 
beskrivningen av designartefakten. 

En annan viktig inspirationskälla är Hans Rudolf Giger, som var en schweizisk 
konstnär. Han designade bland annat Alien, från Alien filmerna. Gigers konst 
hade stora inflytande i min designartefakt, vilket också kommer senare i 
beskrivningen.
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Att skapa filmer är inte alltid lätt, för det krävs en del förarbete innan man 
sätter igång med filmredigeringen. I mitt fall så gjorde jag en Storyboard. 
Storyboard är ett bildmanus som visar i sekvenser om hur filmen är tänkt att 
den ska utspelas. Vanligtvis är storyboard lika stort som ett A4-papper och 
har ett antal rutor där man ska skissa in scener som ska vara med i filmen.
I mitt fall så laddade jag ned en storyboard med sex rutor i ett A4 papper, från 
(www.voodoofilm.org som).

Anledningen till att jag använde mig utav en storyboard och inte ett vanligt 
manus, är för att jag tycker storyboard är lättare att jobba med, då man bara 
skissar några bilder och skriver in en eller få meningar under varje bild.
Vid första året vid Mediedesign så hade vi några föreläsare från Geektown 
(som är kommunikationsbyrå i Luleå), där dem lärde oss en hel del vad man 
ska tänka på inom filmredigering samt skapandet av animationsfilmer. 
Det var också Geektown som visade oss om Storyboards och hur man jobbar 
med det och uppmuntrade oss studenter att använda utav Storyboard när vi 
skapar filmer.

 
Det var också Geektown som visade oss studenter vid Mediedesign om 
Puppet Pin Tool i After Effects (verktyget som man kan använda för att 
animera karaktärer för film). Den biten kommer senare i beskrivningen om 
designartefakten.

Storyboard och  
Geektown
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Animation - Eldritch Mind

Intro / presentation

27/3-16 1

Titeln kommer plötsligt fram och zoomar sakta in mot 
skärmen i några sekunder (voice over berättar någon-
ting) sedan blir det svart. 

Tonas från svart till en karaktär. Bakgrunden ska vara 
färglös (V.O. berättar vem karaktären är och vad han 
eller hon ska få uppleva).

1. Hjälmen dyker från ingenstans och sätts på karaktä-
rens huvud.
2. Handsken sätts på karaktärens hand.
(V.O. berättar samtidigt vad som händer och varför)

När hjälmen är på, zoomar kameran fort in och igenom 
skärmen. Karaktärens öga ”öppnas” och pupillen 
öppnar sig (eller stänger) sedan zoomar kameran in i 
ögat.

Kameran fortsätter att ”zooma” in genom ett ”maskhål” 
som tar spelaren till den virtuella världen.

Efter maskhålet så kommer användaren till en plats 
där några monster stirrar på honom.
(V.O. välkomnar tittarna till en plats där skräcken bla 
bla bla...)
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Nästa titel är ett ”kapitel” som ska presentera uppbyg-
naden och funktionerna.

Karaktären ska ha all utrustning på sig samt som den 
står med armarna utåt och särade ben. (V.O. berättar 
att utrustningen interagerar med karaktärens sinnen)
Zoomar snabbt in mot karaktärens bröstkorg.

Hjärtat dunkar i normal takt. Handsken känner av pulsen med dess inbyggda puls-
sensorer som finns på fingertopparna och handleden.  
Pulsen skickas till hjälmen.

1. Hjälmen tar emot pulsen via en sladd.
2. Zoomar in mot hjälmen

”Monsterbilden” som ska vara ”före” en händelse.

Animation - Eldritch Mind

Uppbyggnad & funktioner

27/3-16 2
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Hjärtat slår snabbare då karaktären blir ”rädd”. 
(V.O. berättar att beroende på karkatärens puls...)
(Denna scen kan komma flera gånger)

(...så får karaktären ”sinnes effekter”, som tunnelvision 
och hör i högre frekvens). Bilden tyder på tunnelvision, 
högre ljudfrekvens och hjärtslag. 
(Visar effekterna påverkas efter hur hög pulsen är).

1. Hjälmen blir transparent för att visa karaktären.
2. Karaktären pratar eller gör sig ifrån ljud till en mikro-
fon. 

En ”karta” över miljön där karaktären och ett monster 
befinner sig i. Karaktären gör ljud ifrån medans den 
gömmer sig bakom en låda. 
1. Monster.
2. Karaktär som gör ”ljudvågor”

Monstret ”hör” ljudet och reagerar. Monstret rör sig mot stället där ljudet kommer ifrån.

Animation - Eldritch Mind

Uppbyggnad & funktioner

28/3-16 3
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Karaktären blir knäpptyst då monstret är i närheten. 1. Monstret blir ”fundersam” om det var någonting som 
det hörde.
2. Monstret tappar intresse och slutar leta.

”kartbild” som visar att monstret börjar röra sig ifrån 
karaktären.

Karaktären ”pustar” ut, vilket gör lite ljud direkt till mik-
rofonen.

1.Små och korta ljudvågor som bildas karaktären 
pustar ut.
2. Monstret ”hör” det, stannar upp och reagerar.

Monstret vänder sig om och upptäcker spelaren. 

Animation - Eldritch Mind

Uppbyggnad & funktioner

28/3-16 4
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När monstret försöker ta karaktären så ”slår” karaktä-
ren i luften (verkligheten)

Handsker registrerar rörelsen från verkligheten och 
”härmar” rörelsen och lägger till det i spelet. 
Monstret får en snyting av karaktären. 

Karaktären ”springer” i en ”cyberith” (springer ifrån 
monstret).

Karaktären hukar ned i ”cyberith”.

Karaktären ”gömmer” sig bakom en annan låda längre 
bort. Monstret sitter mot väggen och är deckad.

Varje fotsteg gör också ljud ifrån sig. Ju hårdare man 
stampar desto högre blir oljudet. 

Animation - Eldritch Mind

Uppbyggnad & funktioner Gång och rörelse (cibrith), på sidan 1!

28/3-16 5
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Hjälmen är ”one siz”, insidan har luftkuddar som an-
passar sig efter spelarens huvud.

Kameran roterar och visar att hjälmen har inbygda 
hörlurar. 

Kameran roterar tillbaka och visar inte spelarens an-
sikte. ”Hjärnan på hjälmen” lyser i olika färger (bereon-
de på pulsen).

Om karaktären skulle befinna sig ett fuktigt rum i 
spelet...

Eller i ett rum som är torr och har trasiga fönster där 
vinden blåser igenom...

Visas det i här.
1. ”Fuktigt miljö” gör att det blir lite fuktigare i hjälmen.
2. ”Torr miljö” gör så att fläktarna suger in luft och gör 
det torrare i hjälmen. 

Animation - Eldritch Mind

Uppbyggnad & funktioner 2 ”Extra funktioner”

28/3-16 6
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Titeln zoomar in mot kameran. Kameran zoomar in mot skärmen på hjälmen.

(V.O.) berättar att spelaren kan välja olika svårighets-
grader i spelet.

Ju lättare svårighetsgrad, desto mindre läskigt blir 
spelet (monsterna byts ut eller blir svårare).
Dessutom förändras sinneseffekterna beroende på 
svårighetsgrad.

En bild som visar på karaktärens höga hjärtrytm. 
(hjärtat slår fort och högt)

En varningsruta poppar upp under karaktärens spel-
gång. Den visar att är dags att ta det lugnt. 

Animation - Eldritch Mind
Alternativ, inställningar & 
säkerhet

28/3-16 7
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När karaktären har accepterat att spara och stänga av, 
så dyker det upp en skön bakgrundsbild med lugnan-
de musik. En röst berättar att spelaren ska ”andas 
djupt” och ta det lugnt.

Kameran visar att ljudet kommer ifrån hörlurarna.

En ny scen visar på inställningar för spelet. Varje in-
ställning har en kort introduktion och förklaring. 

Frågan är om svårighetsgraden Eldritch Terror behö-
ver vara med som förklaring?

Ett avslut på animationen.
slogan ”YOU are the control!”
Bakgrundne kan vara H.R. Giger inspirerat. 

Animation - Eldritch Mind
Alternativ, inställningar & 
säkerhet

29/3-16 8
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Jag skrev också ett talmanus för min film. Filmen ska berättas av en tredje 
person, eller voice over. En voice over är helt enkelt en berättarröst i en film. 
I mitt fall är berättarrösten som är guide i filmen, då den förklarar vad som 
händer och hur Eldritch Mind fungerar. 

Jag ville gärna ha en äldre mans röst som berättarrösten till min film, eftersom 
jag har fått inspirationer från en tidigare student som också studerade Medie-
design. Studenten hade också gjort en film till sitt examensarbete, då berät-
tarrösten var en man som pratade i en brittisk dialekt. I mitt fall så använde 
jag mig utav ett röstprogram som heter IVONA, där jag provade programmet 
gratis i 30 dagar. I det programmet så kunde jag byta olika röster mellan man 
och kvinna, och det fanns flera olika typer av röster i olika åldrar. Jag valde 
Brian som min berättarröst, eftersom han låter som en trevlig brittisk man. 
Programmet går ut på att man skriver in texter i en textruta och sedan trycka 
på ”play”, då pratar rösten efter texten man har skrivit. 

Anledningen till att jag valde att ha en datorröst är för att jag kunde ta min tid 
till att göra talmanuset. Dessutom behövde jag inte störa en brittisk man för 
att vara en röstskådespelare till min film. Visst hade det varit trevligt att ha en 
riktig röst, men IVONA har otroligt bra röster för att vara ett program i dator.

Talmanus
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Jag skrev en workbook vid sidan om för att spara viktiga länkar och texter som 
bidrog till utvecklingen av mitt examensarbete. I den skrev jag också bland 
annat mina tankar och idéer,  men diskuterade också med mig själv om vilka 
val jag ska göra och inte göra för examensarbetet.
 

Det är som en dagbok där man skriver ned saker och ting som har med sitt 
arbete att göra. Dessutom kan man använda workbook som en påminnelse 
för sig själv om vad man har gjort och vad man hade planerat att göra i sitt 
examensarbete. För det är lätt att glömma bort saker när man jobbar med ett 
större projekt som kräver tid och energi.

Workbook, en dagbok 
helt enkelt
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Bolla tankar och idéer med 
andra

Det är lätt att hitta sin egen väg på hur ens eget examensarbete ska se ut och 
fungera, men det brukar inte vara en bra idé att tänka så, eftersom design 
handlar inte bara om vad man själv vill ha, utan vad användaren har för nytta 
utav att använda ens produkt. För att få fler idéer till sitt projekt så kan man 
dela med sina tankar samt diskutera med andra vad de tycker och tänker om 
ens design. Man kan också få in fler idéer för ens design (som tidigare nämnt 
om mikrofonen till Eldritch Mind).

Jag tillbringade några tillfällen till att diskutera med några klasskamrater om 
mitt examensarbete. En tanke som ställdes till mig var: Hur är den sociala 
aspekten med i examensarbetet?. Vid det tillfället hade jag inte tänkt så långt, 
men svaret kommer senare i beskrivningen.

Idén om att ha svårighetsgrader för att göra spelet mer eller mindre läskigt, 
fick jag från en gästlärare som vi hade på Mediedesign. I allra början så var 
min tanke om att Eldritch Mind skulle bara vara läskigt. Men som gästläraren 
förklarade om den tanken, var att folk som inte tolererar skräck så bra kanske 
också vill spela Eldritch Mind utan att behöva göra sig i byxan (som han 
uttryckte det). Hans poäng var taget och därmed lade jag till svårighetsgrader 
i designen för att göra målgruppen bredare. 
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De svårighetsgrader i spelet är (på engelska) Easy, Normal, Hard, och Eldritch 
Terror. 

En klasskamrat kom med idéerna om att blanda in fobier i Eldritch Mind: Om 
man exempelvis har fobier mot clowner, så ska man kunna göra så att man 
möter clowner som fiender i spelet. 
Varför klasskamraten kom med idén är för att jag nämnde för honom att 
Eldritch Mind kan också i någon form vara en ”terapi” till att bli av med sin 
rädsla mot skräck. Problemet med idén är att man skulle bokstavligen möta 
någonting man är rädd för, fast i ett spel som känns verkligt. Det på sin tur kan 
leda till att man får panikattackera av att möta en sådan”verklighetstrogen” 
fiende. Jag påpekade det till min klasskamrat vilket han då höll med mig om. 

Däremot kom han med förslaget om att fobin kan användas till ens fördel i 
spelet. Han menade att om man exempelvis är rädd för clowner, så kan man ha 
en clown som kompanjon som bara hjälper en att göra process i spelet. 
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Det är en idé som jag verkligen gillade, eftersom att det kan vara en slags 
”terapi” till att bli av med sin fobi av någonting man är rädd för, genom att 
kunna använda sin rädsla till ens fördel. Men däremot skulle det vara ganska 
svårt att ha med den idén som en fullständig koncept, eftersom folk kan ha 
fobier mot i princip vad som helst. Vi förväntar oss att det är jättevanligt att 
människor är rädda för spindlar och ormar, men det finns folk som är rädda 
exempelvis för änder och kaniner.  Om man skulle exempelvis ha fluffig kanin 
som kompis i Eldritch Mind, så hade det förstört konceptet med att spelet 
skulle vara läskig och vara sarkastisk istället. Visst, om spelaren är livrädd för 
kaniner så skulle det vara kanske en bra terapi för honom eller henne.

Med det så slopade jag också den idén trots att jag gillade konceptet om att 
ha någon form av fobi som en fördel i Eldritch Mind, samt att det kunde vara 
ett sätt att bli av med sin fobi mot någonting specifikt. Däremot kan den idén 
kanske utvecklas vidare i framtiden, jag valde bara att lägga den åt sidan för 
att göra mer plats åt viktigare idéer och koncept.
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VR-test

En gång så nämnde jag för en klasskamrat om att mitt arbete bland annat om 
virtuell verklighet med temat skräck. Då tipsade klasskamraten mig om att 
göra ett studiebesök hos en designbyrå som heter Samuraj i Luleå. 
Klasskamraten berättade att Samuraj jobbar bland annat med utvecklingen 
av VR-teknik, där de använder produkter som Oculus Rift till sina arbeten 
(Oculus rift är en VR-mask som man har på sig för att uppleva virtuell
verklighet). Klasskamraten nämnde också att Samuraj hade ett 
VR-skräckspel som heter Affected, vilket kunde vara en del av 
undersökningen för att ta reda på hur VR-teknik fungerar i samband med 
temat skräck. Jag kontaktadeSamuraj för att boka en tid för studiebesök hos 
dem, för att få prova Oculus Rift och uppleva VR för första gången. 

När jag väl var där på Samuraj så provade på skräckspelet Affected.  
Man kontrollerade sig själv med ett tangentbord och en datormus, och 
tittade runt genom att använda huvudet. Spelet var obehagligt då det var 
riktigt skrämmande, men jag kände av att jag började bli yr och illamående av 
spela spelet. Detta berodde på att jag ”tappade” balansen över min kropp på 
grund av att hjärnan inte kunde urskilja mellan verklighet och virtuell 
verklighet. För när man rör sig i spelet så tror hjärnan att man rör sig i 
verkligheten. Det leder till att hjärnan skickar signaler till benen utan att få r
espons, vilket på sin tur leder till att hjärnan blir ”förvirrad” och tappar 
därmed balansen över kroppen. 

En lösning till att inte bli yr utav sådana spel är att inte använda externa 
kontroller, utan låta kroppen vara kontrollen.
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För att se hur hjärtat påverkas av skräckspel så utförde jag ett test på mig själv 
och andra. Jag skaffade mig Alien Isolation, ett skräck-och överlevnadsspel till 
spelkonsolen Playstation 4. Spelet går kortfattat ut på att man som spelare ska 
överleva på en rymdstation som ligger nära Jupiter. I rymdstationen finns det 
många faror och fiender, såsom Alien från Alien filmerna. För att överleva och 
undvika Alien så kan man använda sig utav verktyg, vapen och miljöer.

Hur jag utförde testet var att jag skaffade mig ett pulsband (Wahoo Tckr Heart 
rate monitor) som man sätter runt bröstkorgen. Och en app (Wahoo Fitness) 
till smartphone, där appen visar ens aktuella puls. Sedan kopplade jag 
telefonen till min dator för att spela in pulsen med hjälp av två program som 
heter  Open Broadcaster Software (OBS) och Vysor. Vysor använde jag för att 
få upp mobilskärmen som visade pulsen på min dator. Sedan spelade jag in 
pulsen med OBS. 

Men det är inte slut här. Jag köpte även en inspelningsdosa (Avermediea Live 
Gamer Portable) och ett SD-kort till den. Man kopplar inspelningsdosan med 
teven och konsolen för att spela in allting som händer på skärmen av teven. 
Allt sparat media hamnar i SD-kortet som jag sedan överförde det till min 
dator.

Test på pulsen 
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Slutligen köpte jag en webbkamera (Logitech HD PRO WEBCAM C920) till min 
dator. Syftet var bara att jag skulle spela in reaktionerna hos mig och 
testpersonerna när vi spelade Alien Isolation.

När jag använde dessa saker för att spela in hjärtfrekvens, spelet och reak-
tioner, så redigerade jag allting i Premiere pro och gjorde det till en kortfilm.  
(https://youtu.be/B0J1jhuxmpw)

Resultatet visar att jag generellt har en hög hjärtfrekvens, vilket kan bero på 
att jag bland annat har lätt att bli nervös eller stressad. Dock i början av filmen 
så säger jag att jag har en hög hjärtfrekvens på grund av att jag ”nyligen hade 
ätit”, vilket är delvis sant. Men som sagt, jag har lätt att bli nervös i skräckspel 
som detta.



Designprocess
&

Nya idéer



I denna del kommer jag att visa bilder och förklara lite om processerna på 
hur jag skapade bilderna. Vid vissa moment så kom jag även på nya idéer för 
funktioner och koncept för designen. Det kommer att förklaras mer utförligt 
under vissa delar ur designprocessen.



57

I början tänkte jag att filmen skulle vara i vektorgrafik. Men det slutade med 
att det tog för långt tid att göra en karaktär som såg bra ut, men också för 
att det tog tid innan jag fick ett begrepp om hur Adobe Illustrator och After 
Effects kunde smidigt samarbeta med varandra. Problemet här var också att 
After Effects hämtade ut alla lager från en Illustrator-fil. 

En kort förklaring om hur lager fungerar i Illustrator samt Photoshop: Tänk 
att ett lager är som ett genomskinligt papper. Du tar ett papper och på det 
ritar du exempelvis ett ansikte. Sedan tar du ett nytt papper (nytt lager) och 
ritar ett öga på. För att rita ett detaljerad öga så tar du ett nytt lager och målar 
in regnbågshinnan. Sedan fortsätter du så för att fylla in alla detaljer för ett 
öga. Sedan ska man ju rita resten av kroppen, vilket betyder fler lager! När 
man importerade en Illustrator fil till After Effects, så kom alla lager med in i 
programmet. Detta betyder att jag var tvungen att animera alla dessa detaljer, 
eller hålla koll på alla lager när jag skapade en animation på karaktärerna. 

Att jag ville ha Illustrator-filer som grundbilder i After Effects är för att jag 
ville ha en animerad film där karaktärerna kunde röra sig med hjälp av Pup-
pet Pin Tool (marionett-verktyget som jag nämnde tidigare). Men jag valde 
som sagt att måla i Photoshop eftersom det gick betydligt mycket snabbare 
och att bilderna blev mer detaljerad. 

Grafik
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För att måla bilderna till designartefakten så använde jag en ritplatta (Wacom 
Intuos 3. Graphic Tablet) och min laptop (Lenovo Thinkpad e540). Därefter 
använde jag mig utav licenserade program från Adobe CC, där jag använde 
Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Media Encoder för att 
färdigställa designartefakten.
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Namnet Eldritch mind

Namnet till projektet var ett svårt beslut att komma fram med. Dels för att 
namnet på ens produkt ska vara minnesvärt och lätt att uttala och dels för att 
det ska också kunna kopplas med själva designen. Jag valde att ha engelska 
på designen eftersom det låter bättre än Svenska, tycker jag. Och som tidigare 
nämnt så vill jag att min design ska synas utanför Sverige. 

Eftersom temat i projektet är skräck, så skulle det vara bra att ha ett ”läskigt” 
namn för projektet. Några exempel på ”läskiga” namn på dator-och 
konsolspel: Resident Evil. Amnesia: Dark Descent. Affected: A virtuall horror 
experience. Och så vidare. 

”Eldritch” är ett gammalt engelskt ord, som betyder ohyggligt. Enligt några 
nätbaserade källor, så var ”Eldritch” ett av Lovecrafts favoritord. Jag tog med 
det ordet för att jag själv tyckte om det, och att Eldritch rullar bra på tungan 
när man säger det. I mitt fall så uttalar jag ordet som ”el-DR-iTCH”, då ”DR” och 
”TCH” har ett stark uttryck i sig. Därefter valde jag ordet ”Mind” för att 
involvera sinnet som en del av spelupplevelse, vilket jag kommer beskriva 
mer om.
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Hjälmen och Handsken

Den första bilden jag började med var hjälmen, eftersom jag ville ha en ganska 
speciell utseende för hjälmen. Först tänkte jag att hjälmen skulle se lite ”Sci 
Fi”-aktig ut, genom att kombinera en motorcykelhjälm med en 
astronauthjälm. Först skissade jag väldigt lätt bara för att få en tanke hur den 
skulle kunna se ut: 
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Jag skissade även vart sladdarna skulle sitta på hjälmen (bakhuvudet) och 
vart fläktarna till luftkonditionering skulle placeras (pannan och vid 
käkarna). Dock ändrade jag mig rätt tidigt på hur hjälmen skulle se ut. 
Eftersom jag vart inte ens nöjd med skissen, samt att den saknade ”skräck” i 
sig. 

Min nya idé var att få med ”skräck” på hjälmen men även på handskarna. Och 
det är här vi kommer till Giger samt lite till Lovecraft som är inspirationerna 
till utseendet hos hjälmen och handskarna. 

Giger skapade mycket konstverk baserad efter hans nattskräck och rädslor, 
där konsten mestadels bestod av biomekaniska och ockulta ting. 
En biomekanisk organism är en varelse vars kropp består av en blandning 
mellan kött och metaller. I Gigers konstverk ser man mycket sånt, men också 
slemmiga rör och slangar.  Och i det här fallet så är den typen av konst som 
blev inspirationer till utseendet av hjälmen samt handskarna.

Motivationen till utseendet av hjälmen och handskarna är att få med
skräcktemat även där. Det är för att ”förbereda” användaren att de ger sig in 
på någonting som kan vara läskigt för dem. Hjälmen är ju dock inte så 
lämpligt för småbarn, då de kanske blir rädda utav att bara se den. Men en 
motargument är ju som sagt att målgruppen för Eldritch Mind är folk som är 
över sjutton år gamla, så hjälmen ska ju inte precis vara i ett barnrum.
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Hur jag började med hjälmen var att jag först skissade av ett kranium för att 
börja från en grund. Sedan lät jag kreativiteten flöda på och se vart jag 
hamnade:
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Därefter fyllde jag teckningen med en grå bakgrundsfärg för att få en start på 
färgläggningen. Sedan placerade jag en referensbild längst upp till vänster på 
arbetsytan, för att använda dess metalliska färger till min teckning. 
(Referensbilden heter A. Jodorowsky’s DUNE VI och är målad av Giger, år 
1976).
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Men jag tyckte att hjälmen hade för lösa färger, så jag fyllde på lite mer 
metallblå färg, för att få hjälmen att påminna lite om Alien:
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Slutligen så målade jag även hjälmen från sidan: Jag har inga processbilder på 
hur jag gjorde hjälmen från sidan. 

Men det jag gjorde var helt enkelt att använda den första som referensbild och 
sedan skissa på nytt.
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Tanken bakom hjälmens utseende är att den ska se ”bio organisk” ut, då det 
är ett kranium som har en massa slangar som ser ut som kraniums muskler. 
Men jag lade till en hjärna på hjälmen som ska kunna lysa i olika färger, 
beroende på hur snabbt en spelares puls slår. Om hjärtat slår i normal takt, 
så ska hjärnan  på hjälmen lysa blått. Om hjärtat slår lite snabbare än vanligt, 
så hjärnan gult och när det slår väldigt fort, lyser den rött. 

Konceptet för idén om att hjärnan lyser, är hämtade från känsloringar. En 
känsloring är en fingerring som ändrar färger beroende på hur man ”mår”. 
Men egentligen ändras färgerna i ringen beroende på temperaturen i fingret, 
eller i miljön. 

En annan inspiration till hjälmen är LumaHelm, som är en interaktiv 
självlysande cykelhjälm. Hjälmen har lampor i sig som lyser i olika färger, 
men den interagerar med användarens huvudrörelser. Om användaren 
exempelvis nickar sitt huvud åt höger, så börjar lamporna på höger sida av 
hjälmen att blinka som blinkers på en bil. Idén med hjälmen är för att man 
ska synas mer i mörkret när man cyklar men samtidigt som konceptet är att 
man kan ha roligt med hjälmen. 

I mitt fall så kan spelaren inte se att hjärnan lyser i olika färger, däremot kan 
andra som kollar på se det, vilket kan vara ett sätt att ha med den sociala 
aspekten till designen. Folk som tittar på kan se hur snabbt en spelares  
hjärta slår genom att se vilken färg hjärnan lyser.
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Tanken med min hjälm är att den ska också innehålla luftkuddar. Det är för 
att om användarens huvud skulle vara för liten, så ska luftkuddarna i hjälmen 
fyllas med luft och sedan anpassa hjälmen efter storleken på användarens hu-
vud. Dessutom ska dessa luftkuddar skydda användarens huvud mot fall, om 
användaren skulle på något sätt ramla och slå i sig.

Som tidigare nämnt så ska spelet och spelaren interagera med varandra 
genom ljud. Det görs via en mikrofon som är inbyggd i hjälmen. För att 
påminna så spelar mikrofonen in spelarens röst och för över ljudet in till 
spelet, så att exempelvis fiender kan höra spelaren prata eller göra ljud ifrån 
sig. Konceptet är att spelaren måste tänka  på att vara så tyst som möjligt när 
han eller hon blir uppletade av fiender. 

Hjälmen har också inbyggd hörlurar, för att underlätta för användaren att inte 
behöva ha externa eller behöva köpa egna.
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Efter hjälmen så skissade jag upp handsken. Jag hade redan en bild i huvudet 
på hur handsken skulle se ut, så jag började bara med att skissa fram en 
skeletthand och gjorde designprocessen ungefär likadant som hjälmen:
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Sedan finslipade jag handsken och gjorde en knytnäve av den:
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Tanken med handskens utseende är att den skulle matcha med hjälmens. Jag 
gjorde så att huden på fingrarna av handsken är ”upprivna” så att man ser 
”benen” på handen, eftersom det ska se lite obehagligt ut.

Under tiden jag målade handsken så kom jag på att handsken kunde ha 
inbyggda pulssensorer i varje finger. Tanken är ju att systemet hos Eldritch 
Mind ska på något sätt kunna mäta spelarens puls. Ett sätt att mäta pulsen 
via handen är med hjälp av en fingerpulsoximeter, som är en liten mekanisk 
klämma som man nyper fast på ett finger. Tanken med handsken är att i den 
ska känna av pulsen hos spelaren så att spelupplevelsen förändras, beroende 
på hur snabbt hjärtat slår.
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Som jag tidigare nämnde så ska Eldritch Mind involvera sinnen som en del av 
interaktionen mellan spelet och spelaren. Därför tänkte jag ut att det skulle 
finnas en funktion som lägger till ”sinneseffekter” som tunnelvision och höra 
i högre toner. 

Processen går ut på att spelarens hjärta skickar pulssignaler till handsken 
och sedan skickar handsken vidare signalerna via sladdar som går upp till 
hjälmen. I hjälmen så omvandlas signalerna till ”sensation effects”, eller på 
svenska ”sensationseffekter” som är då tunnelvisioner och höra högre  toner. 
Sensationseffekter blir starkare ju fortare hjärtat slår.

 
Denna funktion finns där för att höja spelstämningen till att spelet blir 
läskigare. Däremot är sinneseffekter ett alternativt val för spelaren, för risken 
finns att folk blir yra av att se i tunnelvision och höra ljud i högre toner.

Sensation Effects
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Som tidigare nämnt: för att kunna röra sig i Eldiritch Mind så ska man gå och 
springa sig på en stationerad, rund bottenplatta som håller kvar 
spelaren på en och samma plats. 

Bottenplattan påminner om en gåstol där spelaren kommer ha en slags 
”sele” som går runt midjan och ljumsken. Inspirationer och referenser till 
denna idé är från en produkt som heter Cyberith The Virtualizer. 

The Virtualizer är en VR-produkt som tillåter spelare att kunna röra sig i 
VR-spel. 

The Virtualizer är skapat och produceras av det australienska företaget 
Cyberith.

Bottenplatta – Cyberith The 
Virtualizer
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Jag målade en kvinnlig huvudkaraktär till animationen. Jag döpte henne till 
Angela, för att jag tycker det är ett fint namn. Anledningen till att jag gjorde en 
kvinna som huvudkaraktär är för att göra en ”balans” i filmen, då 
berättarrösten är en man och huvudkaraktären en kvinna. 

Jag valde också att göra en kvinna eftersom i spelvärlden så är det oftast män 
som dominerar spelbranschen och ”spelsamhället”. Det är män som oftast 
syns på nyheter om dataspel, tävlingar, YouTube filmer med mera. Det finns 
kvinnor som spelar, ja. Men jag upplever att kvinnor inte syns lika  ofta som 
männen gör i spelsamhällen som jag är bekant med.

I vissa dataspel så betraktas kvinnliga spelkaraktärer som 
”översexualiserade”. Med det så menar jag att kvinnliga spelkaraktärer kan ha 
för stora byst, bakdelar och lår. I vissa online rollspel så har till och med
kvinnliga krigare mindre rustningar än manliga karaktärer, bara för att 
kvinnliga karaktärer ska visa mer hud och kroppsdelar. Om man ska tänka 
”logiskt” i ett sådant spel, så hade en rustning för kvinnan aldrig hjälpt henne 
i strider.

Jag började med att skissa hennes ansikte i Photoshop. Jag hade
referensbilder i bakgrunden och skissade efter linjerna:

Angela – huvudkaraktären
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Referensbilder
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Sedan blandade jag olika färger för att hitta bra hudtoner. Därefter sparade jag 
färgerna som ett eget färgschema och började fylla in färgerna i skissen. 

Jag valde att göra hennes ögon blå, för att Angela ska fånga tittarnas 
uppmärksamhet. Tanken är att det är en stor färgkontrast mellan hennes ögon 
och hennes ansikte, och detta leder till att hennes ögon ”sticker” ut ur bilden. 
En annan motivation till färgvalen är att jag anser blått som en lugnande färg, 
men också att den känns ”oskyldig” som Angela. Men jag lade även blått på 
hennes tröja och skor.  

Jag valde att göra Angela så neutral som möjligt, eftersom hon ska se ut som 
en människa och inte en dålig förebild på en kvinna från ett rollspel. 

Jag målade hennes hår vitt för att hon inte ska ha någon ”etnisk ursprung” 
men också för att ha ett färgtema på henne: Vitt, blått, vitt och blått. 

Sedan målade jag henne i olika kroppsställningar i två perspektiv, samt 
närbilder på hennes huvud. Anledningen är för att jag utgick ifrån 
storyboarden, där hon ska springa, huka, stå ut med armarna med mera. 
Ansiktet gjorde jag för att hon ska blinka i animationen, och titta åt olika håll.
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Hjärtat

Det var en utmaning att måla ett hjärta åt Angela. För jag tänkte först om jag 
skulle forma hjärtat som en ”pepparkakshjärta” till filmen. Men sen tänkte jag 
att det skulle se ganska... barnsligt ut, eftersom det skulle inte passa in bra 
med filmen. Så jag hittade en bild på ett 3D-modullerat hjärta som ser väldigt 
äkta ut, och använde det som en referensbild:
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Jag hämtade färgerna från bilden och gjorde det som ett eget färgschema för 
hjärtat. Jag började med att måla hela hjärtat i en bakgrundsfärg. Sedan
byggde jag upp det genom att måla över bakgrundfärgen med andra färger 
och slutligen lade jag till detaljer på hjärtat:
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Som hjärtat, så var ögat ett eget projekt. Jag skissade först ögat med vanligt 
”blyerts” i Photohop (precis som i alla tidigare skisser). Sedan fyllde jag 
simpelt sagt in färgerna för ögonlocket och ögonvitan. Däremot så målade jag 
dit ögonfransar genom att svepa med ritpennan på ritplattan (som 
penseldrag). För irisen så använde jag en effekt i Photoshop som heter 
”Flame”, eller ”Låga” på svenska. Vad effekter gör att den skapar ”eldslågor” 
i färgerna man har valt som i mitt fall är svart och blått. Sedan formade jag 
lågorna så att de såg ut som iris i ögat. 

Jag skippade att göra pupillen i ögat, eftersom det lade jag senare i 
animationen.

Ögat
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En annan karaktär i filmen är monstret. Monstret har ingen speciell roll än att 
vara en digitaliserad artificiell intelligens i spelet. Monstret är bara ett 
exempel på hur fiender i spelet skulle reagera på ljud och rörelser från
spelaren. Att ha med artificiell intelligens i spel är viktigt, eftersom det är så 
karaktärer och fiender får liv samt ”medvetandet” i ett spel. Exempelvis i min 
design, så ska fiender bland annat reagera på ljud som kommer ifrån spelaren. 
Det exemplet visas i designartefakten då Angela pratar för ingen anledning 
medans hon gömmer sig bakom en låda i spelet.

Monstret
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För att göra monstret så använde jag mig en referensbild, där bilden är en 
massa skisser på huvud i olika vinklar och riktningar. Det är för att
underlättade för mig att skissa fram huvudvinklar och fylla på med egna 
detaljer:

Sedan målade jag in egna färger på monstret, då jag använde mig utav gröna 
nyanser. Anledningen till att jag använde grönt är för att monstret ska 
föreställa en ork eller någonting liknande.
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Jag målade även ett till monster, fast läskigare. Monstret är en inspiration 
från Lovecrafts beskrivningar på den mörka guden Cthulhu. Cthulhu beskrevs 
som en jättegud som har tentakler och drakvingar. I mitt fall så gjorde jag ett 
monster som har tentakler på ryggen. Monstret är lång och vit som en blek 
bläckfisk. Tanken med detta monster är att den bara ska finnas på det svåraste 
svårighetsgraden, då den ska vara absolut läskigaste fienden i spelet. Därmed 
skulle bara folk med nerver av stål kunna utmana det.

Jag målade monstret efter en referensbild på en fiende ur ett spel som heter 
Bloodborne, och jag använde bilden som en ram till att göra min egen version 
av monstret. Tentaklerna kom senare i bilden, där jag även animerade dem 
(förklaring kommer senare)

Det blekna odjuret
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Bakgrundsbilder och miljöer

I de flesta scenerna ur filmen så finns det bakgrundsbilder. De lättaste 
bakgrundsbilder jag målade var de som användes för Angela. För dessa 
bakgrunder så använde jag blått och svart som tonas med varandra. Jag ville 
ha en simpel och detaljlös bakgrundsbild för att de inte skulle ta 
uppmärksamhet från Angela.

Blå bakgrund
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För hjärtat så använde jag faktiskt ett konstverk av Giger. Konsten ska 
föreställa fossiler från bio organiska saker. Jag började först med en färg som 
bakgrundsbild och sedan lade jag ”fossilen” över bakgrundsbilden. Därefter 
markerade jag mönster från fossilen och fyllde det med färger in till 
bakgrundsbilden. Slutligen spegelvände jag hela bilden så att den inte skulle 
se ut som originalbilden.

Hjärtat
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För dessa två bakgrundsbilder så använde jag också referenser. Att använda 
referensbilder gjorde jobbet lite lättare då jag inte behövde tänka ut hur båda
rummen skulle se ut i filmen. Först så skissade efter hur rummet såg ut i 
originalbilden, sedan så målade allting efter tycke och smak. 

Dessa bilder är mörka eftersom de ska föreställa gamla rum i ett skräckspel, 
då atmosfären ska kännas lite läskigt.

Vind och källare
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Den här bilden är inte så märkvärdigt. För att måla bilden så använde jag först 
verktyg för att skapa ramar för rummet. Sedan fyllde jag i med 
bakgrundsfärger för golvet, väggarna och taket. Därefter fyllde jag med 
nyanser av andra färger på alla ytor i rummet, för att skapa smådetaljer och 
skuggor. Facklorna skapade jag i efterhand.

Hallen
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Ur sidan tre av storyboard, så skissade jag upp en kartbild för en scen i 
filmen, där filmen demonstrerar hur ljud från Angela interagerar med spelet. 
Hur som helst så använde jag den här skissen för att måla  bilden, för att göra 
saker och ting lättare.

Kartan

Hjärtat slår snabbare då karaktären blir ”rädd”. 
(V.O. berättar att beroende på karkatärens puls...)
(Denna scen kan komma flera gånger)

(...så får karaktären ”sinnes effekter”, som tunnelvision 
och hör i högre frekvens). Bilden tyder på tunnelvision, 
högre ljudfrekvens och hjärtslag. 
(Visar effekterna påverkas efter hur hög pulsen är).

1. Hjälmen blir transparent för att visa karaktären.
2. Karaktären pratar eller gör sig ifrån ljud till en mikro-
fon. 

En ”karta” över miljön där karaktären och ett monster 
befinner sig i. Karaktären gör ljud ifrån medans den 
gömmer sig bakom en låda. 
1. Monster.
2. Karaktär som gör ”ljudvågor”

Monstret ”hör” ljudet och reagerar. Monstret rör sig mot stället där ljudet kommer ifrån.

Animation - Eldritch Mind

Uppbyggnad & funktioner

28/3-16 3
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Det är tre ”svårighetsgrads”-bilder. Den första bilden jag gjorde var ”Easy”, då 
jag målade bara ett rum med en person och en robot. Karaktärerna i bilderna 
ska föreställa fiender i spelet. Roboten är inspiration från en riktig robot som 
heter ROB. Jag valde att ha med den för att... robotar är roliga, speciellt ROB.

Svårighetsgrader
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Sedan använde jag samma bild till att göra svårighetsgraden ”Normal”. 
Där jag la till en fiende vid dörren. Dessutom gjorde jag rummet lite 
mörkare.
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Slutligen gjorde jag bilden ”Hard”. Då ändrade jag personen i förgrunden till 
en zombie. ROB byttes ut mot en robotspindel och yxmannen fick vara sig 
själv. Rummet är mörkare än den förgående bilden. 

Anledningar till att svårighetsgrader ser olika ut, är för att demonstrera 
konceptet och idéerna om att spelet blir läskigare samt mer utmanande för 
varje svårighetsgrad. 
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Varning och Säkerhet

”Uncomfortable design”, eller på svenska: obekväm design, är en term om 
exempelvis hur en aktivitet eller användning av en produkt kan vara 
obehaglig men samtidigt vara underhållande för användaren. Men det 
handlar också om säkerhetsfrågor inom obekväm design.  Ett textstycke från 
”The right to Withdraw”  ur ”Uncomfortable Interactions”, skriven av Steve 
Benford, Chris Greenhalgh, Gabriella Giannachi, Brendan Walker, Joe 
Marshall och Tom Rodden, beskriver dem:
 

The right to withdraw at any time is another cornerstone of
experimental ethics. However, it may be impossible to
withdraw from certain experiences once a key point has
been passed. For example, it is typically impossible to
withdraw from a roller coaster ride once the ride has begun,
but such rides are typically short and also carefully
regulated to be safe so as to minimize the risk to
participants, even if they are in a state of panic.
Consequently it may be acceptable and justifiable that
opportunities for withdrawal may be more limited than
would be the case in other contexts. While one might argue
that experiences should be clear about any point of no
return, we observe that explicit warnings about the right to
withdraw are often a tactic to further increase suspense as
we in Ulrike and Eamon Compliant and queues for rides
which advertise a ‘last chance to turn back’. Consequently,
such a principle may be problematic in some situations.
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Vad de kortfattat förklarar är att i vissa interaktiva designer, så finns det ”no 
point of return”, alltså ingen återvändo till att avbryta aktiviteten. De tar en 
berg och dalbana som exempel: Det är omöjligt att ångra sig att man åker 
karusellen när man åker den. Däremot har man chansen att ångra sig när man 
står i kö för sin tur. Sen har man en sista chans att ångra sig just innan man 
ska sätta sig i karusellen. Passagerare har alltså flera chanser att ångra sig, 
men just när man sitter på karusellen så är det försent, vilket är då ”no point 
of return”. 

Men i min design så ska spelaren alltid få möjligheten till att avbryta spelet 
när han eller hon vill det, och det gör dem genom att säga ”Stop” som 
röstkommando i mikrofonen. Som tidigare nämnt så har jag tänkt ut en 
säkerhet i designen som gör att spelet automatiskt stoppas av sig själv om 
den känner av att spelaren håller på att få panik. Spelet skulle kunna märka av 
det genom fingerpulsoximetrarna i handsken, där de känner av att hjärtat har 
slagit för fort och för länge. Det är som sagt förhindra spelare att få panik eller 
till och med förhindra att de kanske får hjärtattacker.
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En annan idé är att spelaren får förvarningar om att spelet blir läskigare för 
varje svårighetsgrad som han eller hon tänker spela på. Spelaren får dessut-
om förvarningar innan han eller hon startar exempelvis på svårighetsgraden 
Eldritch Terror. 

Idéerna om säkerheten presenteras i designartefakten, då Angela blir rädd av 
det blekna odjuret.



Designartefakt



Att jobba med designartefakten var riktigt intressant och roligt! Jag skapade 
artefakten genom att använda Adobes mjukvaruprogram som: After Effects, 
Photoshop och Premiere Pro, Media Encoder samt lite Illustrator.

Photoshop var det programmet där jag skapade bilderna till filmen. 
 
After Effects användes för skapandet av effekter och animationer. 
 
Premiere Pro är filmredigeringsprogrammet där jag färdigställde filmen.
 
Illustrator användes inte mycket för designartefakten, men jag gjorde några 
ramar i det programmet. 
 
Media Encoder användes för att rendera ut filmen.

Jag började med att jobba med Adobe After Effects CC 2015 för att skapa 
animationer och 
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Innan jag visar och föklarar hur jag skapade animationer, så tänkte jag 
introducera några saker i After Effects.  För det är vissa punkter som kan vara 
bra att veta innan jag dyker mig in på arbetsdetaljer:

After Effects
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Först och främst har vi förhandsvisning, som visar upp ett eller flera projekt 
man jobbar på i After Effects. 

Sedan har vi en lista åt vänster, där har man alla sina projekt, filmer, bilder,  
ljud och text, som man dessutom kan sortera efter tycke och smak. I mitt 
arbete hade jag många filer, så jag sorterade allting i mappar. 

Därefter har vi lagerrutan. Där placeras filer och kompositioner till att skapa 
och redigera medier. 

 
Åt höger om lagerrutan, har vi tidslinjen. När man sätter in filer i lagerrutan, 
så kommer filernas längd att visas upp som långa rektanglar. Ju längre tiden 
är hos en fil eller komposition, desto längre blir den i tidslinjen. 

Åt höger om förhandsvisaren, ligger listan på specialeffekter för bild, ljud och 
text. 

Slutligen har vi Puppet Pin Tool som jag i början tänkte använda för hela ani-
mationen, men valde bort det på grund av tidsbrist. Däremot använde jag 
verktyget till andra animationer som jag senare kommer beskriva om.
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Angela

Angelas animationer var väldigt lätta att utföra. För att få henne att ”blinka” i 
filmen så använde jag två stycken bilder (på den ena har hon öppna ögon och 
på den andra blunda), sedan placerade jag dessa två bilder i en egen kompo-
sition (visa bilder på Angela när hon tittar och blundar).

I After Effects finns det en funktion som kallas för ”Composition”, eller Kom-
position. Man kan föreställa att kompositioner är lådor som kan fyllas med 
specifika saker. I denna komposition så lade jag in bilderna på Angela och ani-
merade så att hon ”blinkar” lite då och då. 
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1. Först lade jag bilden då hon bara tittar som en 10 sekunders lång  
sekvens. 

2. Därefter lade jag till bilden då hon blundar och gjorde den 2FPS (Frames 
Per Second, eller Bilder Per Sekund (BPS)). (En sekund i filmen är  
25 bilder. Det menas att filmen hinner visa 25 bilder på en sekund).  

3.  Sedan lade jag ”blink”-sekvensen som flera lager i tidslinjen, så att de 
hamnade ovanför sekvensen där Angela tittar.  Jag placerade blinkandet 
lite här och var i kompositionen så att det ser ut som att hon blinkar. 

Det fanns flera sätt som jag kunde få henne att blinka. En av dem var att jag 
kunde göra ett nytt lager med en färg. Det lagret skulle täcka för Angelas öga 
så att den fungerade som ett ögonlock. Därefter kunde jag göra samma sak 
med det lagret, att göra det till en kort sekvens på 2FPS.

 
Ett annat sätt var att jag kunde göra blinkandet till en 10 sekunders sekvens 
och tittandet till 2FPS.
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Efter ”blink” animationen så animerade jag hjälmen så att den åkte ned på 
Angelas huvud, genom att hantera funktioner som heter ”Position” i After 
Effects. Därefter lade jag till en specialeffekt som heter ”Glow” på hjärnan. 
”Glow” gör så att saker och ting se ut som att de ”lyser”, vilket i mitt fall är 
hjärnan som lyser vitt.

Tar på sig hjälmen
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Scenen där Angela får på sig handsken är inte så märkvärdigt. Jag använde 
”Position” som i hjälmen, skillnaden är att jag lade till en till bild där hon 
knyter näven efter att hon har fått på sig handsken. Det gjorde jag genom att 
lägga till ett lager som är en bild på näven.

Tar på sig handsken
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Kamera

I After Effects finns det kamerafunktioner och specialeffekter. För att zooma 
in på vissa punkter så kan man skapa ett kameralager där man kan hantera 
dess värden. I animationen så använde jag kameran i flera scener för att 
zooma ut och in.

 
Den första in-zoomningen är på ögat. För att göra den in-zoomningen så 
hantera jag värden för Z-positionen (Z-positionen är djupet i en dimension. 
X är bredden och Y är höjden). För att ändra hastigheter för in-zoomningen 
så använde jag mig utav någonting som kallas för ”Keyframe”. Keyframes är 
funktioner som tillåter en att hantera värden för effekter och animationer i 
bestämda tidsgränser.

I mitt fall använde jag mig utav fem ”Keyframes” för att in-zoomningen ska 
vara i ungefär 9 sekunder.
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Ögat och flimmer

För ögat så gjorde jag en komposition som innehöll tre bilder, där ögat öppnar 
sig stegvist mer samt att pupillen expanderar. För pupillen så skapade jag ett 
nytt och svart lager. Sedan hanterade jag funktioner som heter ”Scale” för att 
få pupillen att växa med tiden. 
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För att få ”flimret” på ögat så skapade jag två nya lager, där ena var blå och den 
andra vit. Sedan maskerade jag ut färgerna så att de skulle passa in på ögat, 
och därefter använde jag funktionen som heter ”Feather” som mjukar upp 
och suddar ut skarpa kanter i ett lager. Slutligen använde jag specialeffekten 
”Glow” och hantera dess värden för att få ”flimret” att flimra.
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Portalen

Denna scen är ganska komplicerat att förklara på hur jag gjorde. För jag följ-
de en guidevideo från hemsidan (www.videocopilot.net) för att kunna göra den 
snabbt och enkelt (länken till vidoen finns i slutet av dokumentet).
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Typsnitt för Eldritch Mind

Det var här jag bestämde mig om hur logotypen för Eldritch Mind skulle se 
ut. Jag laddade ned några typsnitt från Adobes hemsida (www.typekit.com) och 
sedan letade jag manuellt efter ett ”obehagligt” typsnitt. Jag provade fyra olika 
typsnitt för att se vilket som passade bäst med temat skräck. 

Det första typsnittet som jag kikade på var Almaq Rough. Texturen i det 
typsnittet påminner lite om marmor. Jag tyckte att det var en cool effekt, men 
formgivningen på typsnittet tyckte jag var lite för tjockt och stelt. 
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Det andra typsnittet var Attic Antique. Det här typsnittet har seriffer, vilket 
gör så att det ser lite mer seriösare ut än det förgående typsnittet. Jag tyckte 
om typsnittet för att det ser ganska läskigt ut. Däremot ser det ut som ett 
typsnitt för utskrift av böcker (använder detta typsnitt som titlar för 
uppsatsen).
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Tredje typsnittet är Brio Pro Poster. Detta typsnitt har också seriffer, men 
typsnittet ser alldeles för ”elegant” ut. Jag tittade på detta typsnitt eftersom 
jag ville prova mig fram hur texten ”Eldritch Mind” skulle se ut.
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Slutligen har vi det sista typsnittet som ironiskt nog heter ”Sunshine”. Trots 
att namnet på typsnittet låter glatt så tyckte jag att det såg tillräckligt 
”obehagligt” ut. Så det blev mitt bestämda typsnitt för logotypen.

I After Effects så gjorde jag logotypen genom att skapa ett nytt textlager och 
sedan skriva ”Eldritch Mind” med typsnittet Sunshine.  Sedan lade jag till 
”Glow” som specialeffekt i texten, för att fram den ”blåa” auran runt texten.
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Bultande hjärta

Hjärtat har en specialeffekt som heter ”Bulge”. Med den effekten så kunde jag 
göra så att hjärtat ”bultar” i takt med ett ljudklipp på ett hjärta. 

För att få bakgrunden att röra sig så använde jag en effekt som heter 
”Turbulent Displace”. Det gör så att ett specifikt område i en bild rör på sig.

Sedan använde jag en effekt som heter ”Curves” som låter en att hantera kon-
traster, färger och ljusstyrkor i ett klipp. Jag tonade ned bilden och skapade en 
mask så att man inte kan se kanterna av bakgrunden. 

Slutligen lade jag till ”CC Radial Blur” som gör så att bilden blir suddigt runt 
kanterna.
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Jag gjorde tunnelvisionen genom att skapa ett mörkt lager där jag maskade ut 
en oval i mitten av bilden. För att öka styrkan på hur genomskinligt 
tunnelvisionen skulle vara, så använde jag utav funktionen som heter
 ”Opacity”, eller opacitet. 

Först är tunnelvisionen ganska svag, men senare i klippet så blir det starkare 
baserad efter hur snabbt Angelas hjärta slår (som man hör i bakgrunden). 

Sedan slår hennes hjärta fort och tunnelvisionen blir tydligare. 
Jag lade dessutom en ”CC Radial Blur” i lagret så att kanterna blir
suddiga. 

Tunnelvision
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Ljudvågor

Scenen där Angela pratar högt medans hon gömmer sig, hade jag lagt till 
”ljudvågor”. Dessa ljudvågor finns där för att tydliggöra att spelaren och spelet 
interagerar med varandra genom ljud. I filmens fall är det Angela som börjar 
att pratar i mikrofonen.

Första ljudvågorna som kommer från hennes mun, gjorde jag genom att skapa 
en ny komposition och sedan ett nytt lager i vit färg. Därefter maskerade jag 
ut  tre”vågor” ur lagret och sedan justerade jag opaciteten på varje mask så att 
de tonar in och ut efter varandra. 
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Slutligen gjorde jag ljudvågorna för kartbilden. Jag gjorde ungefär samma sätt 
som ljudvågorna från Angelas mun, bara att denna gång gjorde jag 
ljusvågorna som ihåliga cirklar samt att de fick en egen specialeffekt som gör 
så att cirklarna expanderar sig och tonar utåt. 
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Scenen där monstret tappar intresset och ryckte på axlarna gjorde jag med 
”Puppet Pin Tool”. Som tidigare nämnt så används det verktyget för att skapa 
exempelvis en ”marionett docka” i After Effects. Detta verktyg är väldigt 
effektivt om man vill skapa animationer på exempelvis en karaktärs armar 
och ben. 

I mitt fall så använde jag inte detta verktyg bara för att få vissa karaktärer ska 
röra sig lite i filmen, men även tentaklerna på det blekna odjuret som vi
senare kommer till. Hur som helst, på detta monster så placerade jag 
sammanlagt åtta punkter.

Meh...
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När jag drar i en av de gula punkterna, så kommer den punkten att ”dra” med 
ett område på monstret.
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Fast i mitt fall så ville jag bara att han skulle rycka på axlarna, som en gest på 
att han tappade intresset.
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Det är två scener där Angela slår mot monstret: den ena scenen visar när hon 
slår mot kameran och den andra scenen där monstret blir slaget. 

 
Första scenen så använde jag mig utav tre funktioner för knytnäven som 
kommer mot kameran: Scale, Position och X Rotation. Med dessa tre 
funktioner så ser ut som att Angela boxar mot kameran. Sedan lade jag till en 
specialeffekt som heter ”Motion Blur”, som lägger till rörelseoskärpa på 
knytnäven.

Hjärnan på hjälmen lyser rött för att Angelas puls är hög, eftersom hon blev 
rädd efter att monstret upptäckte henne i spelet. För hjärnan så gav jag den 
en Glow effekt. 

Angela slår till
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Scenen därpå slår Angela till Monstret i självförsvar. I denna del så använde 
jag i princip samma metoder till att skapa animationen som i den förra 
scenen. Men jag lade även till animationer på att monstret blir slaget, för att 
det ska se ut som att han får en ordentligt smäll. Först så använde jag mig utav 
Puppet Pin Tool för att markera områdena på monstret, där ansiktets form 
förändras av  efter slaget för bara ett ögonblick. Man upplever att han blir 
slagen tack vare animationen.

 
För att monstret ska falla mot golvet så använde jag mig utav ”Position” funk-
tionen. Det gjorde jag genom att animera monstrets Y-position i 
förhandsvisaren.
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Jag är inte nöjd över denna scen, eftersom jag  personligen tycker att det ser 
konstigt ut när Angela springer på bottenplattan. Anledningen är för att jag 
använde mig utav två olika bilder på skon som ser för olika ut i animationen. 

På grund av att bilderna snabbt skiftas mellan varandra så blev animationen 
som den blev. Jag kunde ha gjort bättre genom att använda mindre bilder när 
skon träffar plattformen, och när skon lyfts upp ifrån den. 

Angela springer
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Facklor och ljus

Scenen där monstret ligger däckad så använde jag egna specialeffekter för att 
skapa eld och dess ljus. Först skapade jag elden genom att använda en speci-
aleffekt som heter ”CC Particle World”. Med den effekten så kan man 
skapa många saker och händelser, såsom explosioner, regn, glitter, bubblor 
med mera. 



129

Sedan placerade jag elden i varje fackla och maskerade ut lite av eldarna så att 
den ser ut att vara inne i facklan.

För att få rummet att bli ”upplyst” av facklorna så använde jag mig utav fyra 
lager med egna färger. Sedan markerade jag runt rummet för att bestämma 
vart ljuset skulle träffa. 

Specialeffekter som jag använde på alla lager är ”Curves”, som var till för 
justering av färg- och ljusstyrkan
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Hjälmen har troligen flest specialeffekter i filmen, så jag kommer bara 
beskriva några utav effekterna. 

Scenen där hjälmen ”växer”, gjorde jag genom att jag hanterade funktionen 
”Scale”. Därefter så ”öppnas” hjälmen så att vi ser Angela och luftkuddarna. 
Det första jag gjorde var att placera kompositionen där Angela blinkar, under 
”hjälm”-lagret i tidslinjen. Sedan maskerade jag innanför hjälmen där jag ville 
att hjälmen ska öppnas och sedan hanterade jag en funktion som heter 
”Mask Expansion” för att få till animationen. 

Hjälmen
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För luftkuddarna så använde jag ett nytt lager och maskerade ut det lagret, så 
att det såg ut som kuddar. Därefter hanterade jag ”Scale” så att kuddarna växte 
sakta med tiden.  
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För källarscenen, där små vattenvågor rör sig, gjorde jag genom att använda 
specialeffekten ”Turbulent Displace” (som i bakgrunden för hjärtat). Först så 
skapade jag ett speciellt lager som kallas för”Adjustment layer”, eller 
justeringslager. 

Sedan i det lagret, lade jag till specialeffekten vilket gör så att alla lager i 
tidslinjen blev påverkade av Turbulent Displace Därefter maskerade jag bara 
vattnet i scenen så att det är bara den som blir påverkad av effekten, för 
annars hade hela rummet blivit vågigt. 
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Jag använde en specialeffekt som heter ”Wave Warp” för att skapa 
”fukten” i hjälmen (scenen som kommer efter källaren). Wave warp består av 
flera förinställda effekter som man kan hantera i efterhand. Jag gjorde Wave 
Warp blå så att den ska se ut som fukt. Sedan gjorde jag så att den rör sig
långsamt.
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Eldritch Terror

Som tidigare nämnt så är det tänkt att Eldritch Terror ska vara det svåraste 
svårighetsgraden i spelet. Anledningen till att spelet skulle vara så svårt är för 
att spelet blir läskigare, mörkare samt som sensationseffekter påverkas mer 
av spelarens puls. 

För att presentera Eldritch Terror så använde jag mig utav det blekna odjuret 
som sakta kommer ut från mörkret och in mot ljuset, medanstentakler rör sig 
samt som odjuret andas djupt. 

För att skapa dessa animationer så använde jag mig utav Puppet Pin Tool på 
alla tentakler och monstret. Däremot så kom jag på ett knep till att inte behöva 
animera alla tentakler, vilket jag gjorde på följande sätt: animera en tentakel 
och sedan dubblera det lagret. Sedan hantera effekterna på det nya lagret för 
tentakeln, sedan fortsätta med de resterande tentaklerna. Däremot uppstod 
det ett konstigt fel: tentakler började ryka lite då och då. Orsaken till det var 
oklart och jag har inte haft tid åt att fixa problemet.

Ett annat tidigare problem med tentaklerna var att dem stod spikrakt ut efter 
några sekunders animation. Orsaken var också oklar där och hur jag löste 
problemet är ett mysterium. 



137



138

Ett oroligt hjärta och säkerhet

Scenen efter Eldritch Terror, så är det Angelas hjärta som slår allt för fort på 
grund av att hon är rädd för det blekna monstret. Det är för att presentera 
säkerhetsfunktionen i designen. 

För att få hjärtat att slå så fort som det gör i filmen, gjorde jag genom att bara 
ta ett tidigare klipp på hjärtat när det slår i normaltakt och sedan öka 
hastigheten för det lagret. 

Scenen därpå så ”stoppas” spelet och en ruta dyker upp som tyder på 
spelet har känt av att Angelas puls har gått över gränsen. Därefter så får 
Angela chansen att spara och stänga av spelet och sedan komma till en 
”terapi” plats där hon får ta det lugnt.

”Terapiplatsen” är  en idé som jag kom på medans jag  målade varningsrutan 
i spelet. Idén går ut på att spelet tar spelaren till en annan virtuell värld, där 
miljön och atmosfären är lugn och musiken harmonisk. Konceptet är att spe-
let ska förhindra spelaren att få panikattacker medans de har alla sakerna på 
sig. Dessutom tror jag att Eldritch Mind skulle vara mer ”förlåtande”, då spelet 
varnar på ett ”omtänksam” sätt om att spelaren kanske ska ta ett paus från 
Eldritch Mind och låta spelet lugna ned honom eller henne innan de stänger 
av spelet. 
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Premiere Pro, 
Filmredigering

Efter att jag blev klar med alla animationer och specialeffekter i After Effects, 
så lade jag till dem i Adobe Premiere Pro CC2015, eftersom jag är väldigt med 
det programmet. Andra program som jag kunde ha jobbat på är Avid och 
iMovie på Mac, men jag föredrar PC och Adobes program. 

Det är möjligt att redigera filmer i After Effects, men det är inte lika effektivt 
att göra det som i Premiere Pro, eftersom Premiere Pro har fler anpassade 
verktyg, funktioner och förinställningar för just filmredigering. After Effects 
är bättre för specialeffekter och animationer. 
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Det är inte så mycket att förklara hur jag jobbade i Premiere Pro än att det 
handlar mest om att klippa och klistra filmsekvenser, men jag lade några 
effekter i filmen En av effekterna är ”Curves” där jag ändrade lite på kontras-
terna i hela filmen. Jag tyckte att den färdiga produktionen från After Effects 
såg lite för ljust ut, så jag gjorde hela filmen mörkare i Premiere Pro.

En annan effekt som jag lade till är ”Gaussian Blur”, vid scenerna där hjälmen 
”öppnas” för att vi ska kunna se Angela. Det är för att jag tyckte det såg bättre 
ut att det blev suddigare runt Angelas huvud.
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Brian från IVONA

Som jag tidigare nämnde så använde jag mig utav ett röstprogram som heter 
IVONA. Det programmet fick jag prova i 30 dagar gratis, annars kostade det en 
hel del pengar. Tanken med programmet var som sagt att använda ett 
engelsktalande språk, där en äldre herre (Brian) skulle få vara berättarrösten. 

Idén för berättarrösten är en inspiration som jag fick från en tidigare student 
vid Mediedesign, då hans examensarbete bland annat var en film. I hans film 
så hade han en berättarröst av en man som kunde prata i en brittisk dialekt. 
Jag tyckte det lät så bra i hans film så jag ville ha samma sak i min, bara att är 
en datorröst. 

Hur jag fick datorn att prata var att jag skrev ett talmanus i Googel Docs. 
Sedan överförde jag texten till programmet där programmet läste upp texten. 
Ett litet problem var att vissa ord och meningar kunde låta lite konstigt, så jag 
behövde ibland improvisera och fixa det genom att skriva lite udda texter i 
talmanuset, såsom att sätta ihop särskrivna ord, använda bindestreck i 
meningar, använda kommatecken och punkter med mera: 

Page 1

Hello, and welcome to this tutorial video. We’re going to guide you viewers 
about how this game, Eldritch-Mind: interacts with the user, and how the 
user interacts with the game-itself.
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Jag använde mig utav tre hemsidor för att hitta gratis ljudeffekter och musik. 

(https://www.freesound.org/)
Är en sida där folk runt om i världen spelar in och skapar ljudeffekter samt 
musik, och laddar upp det för andra att ladda ned gratis. De flesta av 
ljudeffekterna som jag använde mig till filmen kommer ifrån den här 
hemsidan. 

(http://soundbible.com/)
Är också en sida där man kan ladda ned ljudeffekter. När jag inte hittade en 
bra ljudeffekt i freesound, så sökte jag i Soundbible istället. 

(http://freemusicarchive.org/)
Hemsidan där jag hämtade musiken till min film. Musiken är gratis och man 
kan donera pengar till hemsidan som ett tack för att man får göra det, vilket 
jag inte gjorde. 

Ljud och musik
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Efter att jag blev klar med redigering av filmen, så placerade jag först in 
berättarrösten för att se hur det skulle gå ihop med filmen. Sedan letade jag 
efter passande bakgrundsmusik, men en viktig regel som jag alltid hade i 
åtanken när jag letade efter musik, var att musiken fick inte ha sångtexter.
Anledningen är för att man inte ska ha sånger i filmer där berättarröster 
pratar, eller när någon blir intervjuad, för annars kan det vara svårt att höra 
eller lätt att missuppfatta den som pratar i filmen. 

 
Men jag går emot mig lite här också. För i en scen så pratar Angela högt för 
ingen anledning, det är för att tydliggöra att hon gör det samt visa konceptet 
hur spelaren och spelet interagerar med varandra genom ljud.

Varje gång Brian pratar i filmen så sänks bakgrundsmusiken, och det gjorde 
jag genom att jag hanterade ljudnivåerna. Tanken med det är att man ska 
kunna höra Brian så tydligt som möjligt samt att musiken inte ska störa hans 
tal. Så fort han har pratat klart så höjs musiken igen.



Teorier



I denna del så kommer jag att presentera några av mina teorier som har med 
mitt examensarbete att göra, men också som har med mina inspirationer och 
kopplingar inom interaktionsdesign. 

Mycket av det jag beskriver i nästa del har jag hämtat från olika källor, men 
också kunskaper från några kurser ur Mediedesign.
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Om vi blickar tillbaka i texten så nämnde jag att det är möjligt att bli av med 
sina rädslor mot skräck, genom att använda skräck som ”botemedel” 
(använda gift till att göra motgift). 

För att bli av med skräck så måste man möta den på ett eller annat sätt... men 
vad är då skräck? Alla individer är ju rädda för olika saker på mer eller 
mindre sätt. Jag personligen var generellt rädd mot temat skräck när jag var 
liten. Kort sagt, allt som hade skräck att göra var jag rädd för, eftersom jag har 
haft  dåliga erfarenheter utav skräckspel. Värst av  allt var ju zombies då jag 
faktiskt hade en fobi mot dem. Idag är zombies ett av mina favorit monster för 
någon anledning. Jag lyckades på något sätt ”lära” mig att gilla sånt som jag 
hatade förr genom att försiktigt ge mig in på zombiefilmer och spel. 

Hur kan Eldritch Mind vara ett medel till att bli av med rädslan mot skräck? 
Först och främst har ju hjälmen och handsken ett obehagligt utseende. Tanken 
är att man inte ska bli rädd av hjälmen och handsken (kanske småbarn skulle 
göra det, men återigen så är målgruppen för folk som är över sjutton år gamla) 
utan man ska få en ”känsla” om av vad som kan döljas inne i hjälmen. En tanke 
är att ”man blir ett” med spelet när man tar på sig sakerna och ”skräcken”.

Ett botemedel?
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Sedan har spelet svårighetsgrader som är från Easy till Eldritch Terror. Dessa 
svårighetsgrader påverkar också hur läskigt spelet blir. För folk som inte 
tolererar skräck skulle nog hellre föredra att spela på Easy, eftersom då 
anpassas spelet efter vad de klarar av. Men med tiden så skulle de kanske våga 
ge sig in på Normal, och sedan uppåt mot Hard. 

Det är ett sätt att bygga upp en slags ”immunitet” mot temat skräck... Eller 
rättare sagt att man blir modigare, som jag blev mot zombies. Man ger sig 
försiktigt in på skräck.
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En annan teori som jag nämnde är att spelet skulle vara mer ”förlåtande” för 
spelaren, eftersom den har säkerhetsfunktioner som frågar och förvarnar 
spelaren om han eller hon verkligen vill spela exempelvis på Eldritch Terror 
(då spelet blir som läskigast). Men också att spelet kan automatiskt pausas 
om spelarens puls har nått över gränsen. Därmed kan spelet skicka spelaren 
till annan virtuell miljö för att förhindra spelaren att få panikattacker. 

Med det så tror jag även att spelaren inte skulle bli ”avskräckt” ifrån att 
spela Eldritch Mind igen i framtiden. Jag menar att spelaren skulle kunna 
spela Eldritch Mind fler gånger, eftersom spelaren är hela tiden medveten om 
att Eldritch Mind inte skulle låta spelaren att få panik, eller att spelaren alltid 
kan stänga av spelet genom att säga bara några få ord i mikrofonen.

Förlåtande design
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Om Eldritch Mind hade funnits på marknaden idag, så hade det inte varit en 
billig produkt eftersom Virtual Reality (VR) är en relativ ny teknik som finns i 
våra samhällen, där det krävs en bra dator som kan köra VR-program 
samtidigt VR-utrustningar. Ett exempel på VR-utrustning är Oculus Rift, som 
är en mask som man har för ögonen. 

Ny teknik brukar vara dyra när de släpps ut i marknaden för samhället. Om 
jag tar Playstation 3 och Xbox 360 som jämförelse: Xbox 360 släpptes ut 
omkring  år 2005 - 2006 i Europa. Playstation släpptes 27:e mars 2007. Xbox 
360 kostade runt 3500 kronor medans Playstation 4 kostade 6600 kronor. 
Skillnaden på priset är väldigt stor då båda konsolerna körde  samma spel. 
Anledningen till att Playstation var dyrare är för att den hade Blu-ray spelare, 
vilket var den dyra tekniken i konsolen. 

En annan anledning till att Eldritch Mind hade varit dyr är datorn. Ju dyrare 
datorn är desto mer klarar den en av VR-teknik. Om en dator inte skulle klara 
av VR-tekniken så finns riskenatt datorns grafikkort överhettas och kan till 
och med smälta. 

Marknad
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Slutligen, en till anledning att Eldritch Mind skulle vara dyr är på grund av alla 
dessa saker som kommer med. Först och främst har vi hjälmen som har en 
massa teknik bakom sig (luftkonditionering, luftkuddar, mikrofon, hörlurar). 
Sedan har vi handskarna (pulssensorer och rörelsesensorer för spelet). 

Slutligen har vi bottenplattan som spelaren behöver för att kunna gå i spelet. 
Men som sagt, nu utgår jag ifrån dagsläge. För i framtiden så kommer 
VR-teknik säkert att finnas i många hushåll, då tekniken blir allt vanligare i 
framtiden.
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Handskar till Virtuell verklighet finns inte på marknaden än, men det finns 
under utveckling. VR Manus är ett företag som håller på att utveckla handskar 
till VR-tekniken. Målet med VR-handskar är att ta virtuell verklighet till nästa 
nivå där man ska kunna känna av och röra virtuella saker. 

Man kan förhandsboka dessa handskar som ett utvecklingskit från 
VR Manus, men frågan är när handskarna kommer ut och hur det kommer att 
påverka framtiden för VR-tekniken? Fast personligen så tror jag att
VR-handskar kommer vara en framgångsrik utveckling inom virtuell 
verklighet, eftersom vi upplever VR-teknik redan som verklig när vi sätter på 
oss VR-hjälmar och spelar. Handskarna skulle bara bidra till mer 
”verklighetskänslorna” då vi även kan använda våra händer i ett spel.

Handskar är framtiden



Nevermind 
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Vad som gör min design lite speciell är att pulsen från spelaren påverkar 
spelupplevelsen. Men det finns ett  som heter Nevermind, där spelarens puls  
faktiskt påverkar spelupplevelsen.

Nevermind är ett ”biofeedback-enhanced adventure thriller game” (alltså ett 
spel som baserar sig på feedback från en spelares kropp). Hur det fungerar är 
att spelaren ska sätta fast pulssensorer på kroppen och sedan är det bara att 
spela. Spelet blir läskigare ju högre pulsen är, så tanken med spelet är att man 
ska försöka hålla sig så lugn som möjligt så att inte läskiga saker ska komma.

Skillnaden mellan min idé och Nevermind är att i Eldritch Mind så är 
pulssensorerna inbyggda i handskarna, eftersom man ska inte behöva sätta 
fast externa pulssensorer på kroppen. En annan skillnad är att spelet i 
Eldritch Mind blir inte läskigare beroende på hur hög pulsen är, utan det är 
bara ”sensation effects” som påverkas av det. En annan viktig tillägg är att 
spelaren har möjligheten till att stänga av ”sensation effects” om han eller hon 
vill, eftersom vissa skulle kanske uppleva att sånt är jobbigt i ett VR-spel. 



154

Jag har faktiskt inte använt Nevermind som referenser till mitt 
examensarbete, eftersom jag visste inte ens om att det spelet fanns tills jag var 
klar med animationerna. 

Konceptet med Nevermind är som sagt att spelet interagerar med spelarens 
puls, där pulsen har rollen till att ändra spelet så att det blir läskigare.
En annan skillnad mellan Eldritch Mind och Nevermind är att Eldritch Mind 
skulle bara fungera som ett VR-spel, och Nevermind fungerar säkert också för 
VR, men är mest anpassad som ett vanligt datorspel. 

En annan viktig skillnad är att Eldritch Mind har andra typer av 
spelupplevelser, där ljud och fuktighet interagerar med spelaren och spelet. 
Dessa två egenskaper är för att öka spelupplevelsen så mycket det bara går. 
Inspirationerna till dessa designval är ”4D biografer”



Material
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På hjälmen så har vi de tekniska delarna som mikrofon, luftkonditionering, 
hörlurar och VR-skärm. Hjälmens utseende ska påminna om en 
motorcykelhjälm, men den ska vara gjord på samma material som en vanlig 
cykelhjälm. Anledningen är för att hjälmen ska kunna ta emot stötar om den 
skulle ramla ned på golvet samtidigt som den inte väger för mycket för
användaren. Hjälmen skulle dock väga ungefär lika mycket som en 
motorcykelhjälm på grund av alla saker som finns inne i den. 

Utanpå hjälmen, alla ”slangar” och ”muskler”, ska vara gjord utav någon slags 
mjukt gummi. Det är för att gummit ska också vara skyddande mot stötar. 
Dessutom är tanken att materialet ska kännas som ”bio organ”, alltså som det 
vore vara muskler från en biomekanisk organism.

På baksidan av hjälmen så finns det två rör som går till handskarna. Dessa rör 
ska vara lite hårdare gummi eftersom det ska skydda sladdarna för 
pulsmätarna och ”sensation effects”.

Hjälmen
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Bortsett att det är samma material på utsidan av handsken som på hjälmen, 
så är ”benen” på ”handen” gjort av utav aluminium. Det är för att skelettbenet 
ska vara glansigt, för utseendet skull. 

Inne i handsken så är det gjort av tunt tyg som påminner om 
träningshandskar som man har på gymmet. Sådana handskar är tunna och 
luftiga, eftersom man inte ska svettas så mycket om händerna. 

Som tidigare nämnt: På varje fingertopp av handsken så finns pulssensorer 
som kallas för fingerpulsoximeter. De fungerar som mjuka klädnypor som 
klämmer sig fast på fingertopparna hos spelaren. Dessa klämmor ska alltså 
inte göra ont eller vara jobbigt att ha på sig för länge. 

Sladdarna till dessa fingerpulsoximeter ska ledas ut från en slang som går upp 
mot hjälmen.

Handskar
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Slutligen så har vi bottenplattan kvar. Den ska vara gjort utav hårdare 
aluminium och stål (som Cyberith The Virtualizer), för att den ska kunna tåla 
vikter och stötar. Dessutom så går det att bygga upp bottenplattan lätt och 
packa ned den i större väskor. 

Som tidigare nämnt så ska bottenplattan också kunna vara anpassad för 
rullstolsburna, så att de också ska kunna uppleva Eldritch Mind fullt ut. 

Bottenplattan



Slutreflektion
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Det har varit en lång men intressant resa med detta examensarbete. Det har 
gått både upp och ned inom arbetsprocesser, då jag ibland hade svårt att
 komma igång med exempelvis koncept och hitta referenser. Men jag var snabb 
på att komma på idéer vad examensarbetet skulle handla om. 

Jag tillbringade mycket av tiden åt att planera hur filmen skulle se ut. I början 
som jag tidigare nämnde, så ville jag att designartefaktens skulle vara en 
animerad film i vektorgrafik, eftersom jag ville jobba med Puppet Pin Tool 
som vi studenter från Mediedesign fick lära oss från några kurser. 

Till i början så försökte jag göra några karaktärer som illustrationer, dock 
upptäckte jag att det skulle ta alldeles för mycket tid av mitt arbete så jag 
ändrade på mig och gjorde digitala målningar i stället. 

Designartefakten var nog det roligaste momentet jag jobbade på, eftersom det 
var ett kreativt arbete där jag fick testa mina färdigheter inom den grafiska 
biten av examensarbete. Dessutom, medans jag jobbade på designartefakten, 
så fick jag fler idéer för den interaktiva delen. Exempelvis kom jag på att 
hjärnan i hjälmen ska lysa och byter färg beroende på spelarens puls. 
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Att designartefakten skulle vara en animerad film var inte av en slump. 
Tanken med att designartefakten är en film är för att jag ska på något sätt 
kunna presentera mina tankar och idéer på hur ett påhittat spel ska kunna 
interagera med sina spelare. En annan tanke med filmen är att den ska bara 
presentera de viktigaste funktionerna i Eldritch Mind och hur spelet fungerar 
allmänt. 

Slutligen tycker jag att jag har fått lära mig en hel del om inspirationer, 
referenser och källor. Eftersom inspirationer har hjälpt mig att tänka mer 
kreativt på hur ens saker och ting kan se ut. Exempelvis Gigers konst har lett 
till att jag skissade och målade fram hjälmen och handsken till Eldritch Mind. 
En annan inspiration är ju som sagt Lovecraft, att ett av hans favoritord blev 
som en del av namnet till detta examensarbete samt att hans beskrivningar på 
hur monster ser ut blev en del av designartefakten.  

Med det så är jag nöjd med resultatet jag fick på examensarbetet. Det tog ju sin 
tid, men det var ju värt det i slutändan.



Litteraturer
Howard Phillips Lovecraft, The Call of Cthulhu (1928).  Harper 
Collins Publisher: H.P. Lovecraft – Omnibus 3. The Haunter of 
the Dark (1985).

Steve Benford, Chris Greenhalgh, Gabriella Giannachi, Bren-
dan Walker, Joe Marshall, Tom Rodden, Uncomfortable Inte-
ractions (2012) (pdf.fil)

Webbsidor
Den officiella hemsidan för Cyberith och 
produkten The Virtualizer
http://cyberith.com/

Den officiella hemsidan för Oculus Rift och 
andra VR-produkter
https://www.oculus.com/

Den officiella hemsidan för Manus VR, 
VR-handskar
https://manus-vr.com/

Hemsidan för virtuell verklighet, utvecklad hos Samuraj i 
Luleå.
http://www.samuraj.se/virtual-reality/

Hemsidan för spelet Nevermind. 
http://nevermindgame.com/

Guidefilm på hur man skapar specialeffekter. (Video Copilot) 
http://www.videocopilot.net/tutorials/galactic_orb/

Hemsida för gratis nedladdning av ljudeffekter och musik
https://www.freesound.org/

Hemsida för gratis nedladdning av ljudeffekter
http://soundbible.com/

Hemsida för gratis nedladdning av musik
http://freemusicarchive.org/

Bildkällor
Knytnäve av ben
http://taquitto.deviantart.com/art/bone-fist-316863466

Kvinnliga kroppsställningar
http://loosestock.deviantart.com/gallery/

3D-modullerat hjärta
https://se.pinterest.com/pin/361343570083542793/

Legofigurer (spindel)
http://legogenre.com/recommended-lego/

Maskeradkläder (skogshuggare)
https://fyndiq.se/product/563911-maskeraddrakt-skogshugga-
re-lumberin-j/

Skisser på huvud från olika vinklar
https://se.pinterest.com/pin/455496949794934238/

Bild på vattenfylld källare
http://www.bobvila.com/articles/535-how-to-dry-a-wet-base-
ment/#.V8WwK_mLTDc

Bild på knytnäve
https://i.ytimg.com/vi/1LX1m3po8L4/maxresdefault.jpg

Springposition
https://i.ytimg.com/vi/jn_My3-fxZc/maxresdefault.jpg

Vind
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/53/Century_Hou-
se_Attic_West.JPG

Giger fossil
http://www.ricoholmes.com/?p=355

Trädocka i liggande position
https://www.dreamstime.com/stock-photo-figurine-faint-ima-
ge784540

Slottskorridor
http://www.yetanotherphotoblog.de/index.php?showimage=76

3D-modullerat huvud (fram)
http://www.secondpicture.com/tutorials/3d/human_head_refe-
rence_picture_front.jpg

3D-modullerat huvud (sida)
http://www.secondpicture.com/tutorials/3d/human_head_refe-
rence_picture_right.jpg

Fackla
http://previewcf.turbosquid.com/Preview/2014/07/03__22_46_41/
thumb.jpg7d5c08e2-18b9-4d78-bb1f-1be697b2e061Larger.jpg

ROB
https://smashboards.com/threads/r-o-b-the-robot-picture-archi-
ve-thread.424153/

Dune VI
https://art.vniz.net/en/giger/Giger-Dune_VI.html


