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1. Inledning 
Tänk dig att du kan öppna ett fönster till historien och genom detta fönster både se 

och interagera med miljöer och karaktärer från 1500-talets Uppsala. Välkommen till 

Visir Uplandia, mobilapplikationen som låter dig upptäcka och utforska Uppsala 

domkyrkostad under medeltid och nutid genom att du fysiskt förflyttar dig över 

samma område, men med hundratals år mellan de två världarna.  Visir Uplandia är 1

en applikation som genom interaktiv och virtuell historieförmedling vill locka turister 

runt i upplandsregionen.  Med en platsbunden upplevelse i 360 grader virtuell miljö 2

kan användaren skapa en personlig relation till historien och dess karaktärer genom 

att fritt förflytta sig genom och interagera med den. 

1.1 Syfte och frågeställning  
Genom att undersöka strukturen i Visir Uplandia är uppsatsens syfte att se hur en 

kunskapsförmedlande virtuell applikation kan främja användarens skapande av 

föreställningsvärldar. Undersökningen ämnar att svara på följande frågeställningar: 

Hur ser den narrativa strukturen ut i Visir Uplandias "Uppsala domkyrkostad"? 

Vilka förutsättningar ges för skapandet av föreställningsvärldar i applikationen? 

 
1.2 Avgränsning 
Vid tiden för denna undersökning finns enbart området "Uppsala domkyrkostad" 

tillgänglig i Visir Uplandia och att avgränsa sig till denna plats faller sig därigenom 

naturlig. Om platserna "Lövstabruk", "Skokloster", "Wiks Slott" och "Öregrund" hade 

varit tillgängliga hade de med fördel kunnat studeras som en narrativ helhet. När 

resterande, virtuella platser finns tillgängliga i applikationen kan en övergripande 

narration synliggöra mönster och inslag som inte framträder eller ges samma 

narrativa funktion i denna undersökning. Utifrån begränsad tillgänglighet ska därför  

undersökningen av "Uppsala domkyrkostad" ses som en isolerad studie. 

 Visit Uppland, Resmål, Uppsala, Augmented History, 2018-02-01.1

 Intervju, Daniel Löwenborg, 2018-02-26.2
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1.3 Definition 
Under definitionsavsnittet presenteras några centrala begrepp, dessa fördjupas under 

kommande avsnitt men presenteras redan nu i sin korthet. Det första begrepp som 

definieras är narration och det kan studeras antingen med fokus på story eller 

discourse; den tidigare fokuserar på val och komposition av karaktärer, händelser 

och scener, medan den senare fokuserar på hur innehållet berättas, genom textens 

uppbyggnad och relationen mellan berättare, karaktärer och läsare.  I denna uppsats 3

ligger fokus på den senare definitionen av narration.  

 Det andra begreppet är föreställningsvärldar som används av receptionsforskaren 

Judith A. Langer när hon syftar till "den värld av förståelse som en person besitter vid 

en given tidpunkt".  Föreställningsvärldar är personliga skapelser som består av den 4

enskilda individens erfarenheter, en dynamisk uppsättning av förväntningar, idéer 

och upplevelser som har färgats av individens förståelse, och upplevelse, av världen.  5

 Visir Uplandia omnämns i uppsatsen som en virtuell applikation eller Augmented 

Reality (AR) alternativt Augmented History. Med en virtuell applikation menas att 

användaren kommer i kontakt med en virtuell verklighet – en datorgenererad värld 

som användaren upplever sig vara i och röra sig inom.  Den virtuella applikationen 6

Visir Uplandia är en form av historiskt inriktad AR, kallat Augmented History, som 

innebär en förstärkt verklighet där användarens sinnesintryck kommer samtidigt från 

både en fysisk och en virtuell värld.   7

 Vidare presenteras begreppet hypertext, en textform där användaren förflyttar sig 

inom och blir medskapare av textens innehåll genom att ställas inför olika interaktiva 

val som formar textens helhet.  Dessa val kan skapa en stor variation i hur användare 8

läser texten och vad de får med sig från den. Det är användarens interaktiva möjlighet 

i Visir Uplandia som gör applikationen till en form av hypertext där den narrativa 

strukturen som uppstår i den virtuella världen skapas och styrs av användarens val av 

interaktion. 

 Seamon, Roger, "Acts of Narration", 1987, s. 369.3

 Langer, Judith A., Litterära föreställningsvärldar - litteraturundervisning och litterär förståelse, 2005, s. 23. 4

 Ibid., s. 23f.5

 Nationalencyklopedin, virtuell verklighet. (2018-04-11)6

 Antonioli, Misty et al., "Augmented Reality Applications in Education", 2014, s. 104.7

 Gunder, Anna, 2004, Hyperworks - On Digital Literature and Computer Games, s. 12f.  8
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2. Tidigare forskning 
Visir Uplandia är som tidigare nämnt en Augmented Reality med inriktning på 

historieförmedling. I undervisningssammanhang har AR visat en positiv effekt på 

elevers inlärning och bevarande av kunskap; inlärning genom AR kan bli mer 

användarcentrerat och den fysiska och den virtuella aktiviteten fostrar till en djupare 

förståelse för innehållet.  Genom studien "Apply an Augmented Reality in a Mobile 9

Guidance to Increase Sense of Places for Heritage Places" (2015) har Yu-Lien Chang 

med flera utvecklat och utvärderat ett AR-program för att se om Augmented Reality 

mer effektivt förmedlar en känsla för, och kunskap om, en fysisk plats än traditionella 

medier.  I sin undersökning kommer de fram till att AR kan förmedla en starkare 10

känsla för en plats än exempelvis en lärobok, men de uppmärksammar även flera 

utvecklings- och förbättringsområden. Studien visade till exempel att användare 

tenderar att lägga stort fokus enbart på den virtuella upplevelsen, medan den fysiska 

platsen förlorar betydelse i relation till den virtuella.   11

 Applikationer som bygger på AR, i likhet med Visir Uplandia, är ännu relativt 

ovanliga, men det är ett område som med största sannolikhet kommer att växa och 

utvecklas under de kommande åren. En begränsad tillgång av applikationer får dock 

som effekt att området för tidigare forskning är väldigt tunt, speciellt när det kommer 

till strukturer för virtuellt berättande. Den undersökning som närmast liknar denna 

studie är författad av Adriana de souza e Silva och Girlie C. Delacruz som har studerat 

Frequency 1550, en applikation där flera användare kan samarbeta för att lösa gåtor 

och upptäcka platser i 1500-talets Amsterdam. De har studerat applikationen med 

fokus på mobilitet, socialisation och rumslighet. De menar att AR-applikationer som 

Frequency 1550 kan komplettera den traditionella klassrumsundervisningen. Deras 

resultat visar att applikationen har en viktig funktion i egenskap av HRG (Hybrid 

Reality Game) och uppmuntrar användarna till ett socialt deltagande i både aktivitet 

och reflektion som främjar inlärning.  de souza e Silva och Delacruz utgår i huvudsak 12

från elevernas upplevelse av applikationen och skiljer sig därigenom från det fokus på 

 Antonioli, et al., 2014, s. 104.9

 Chang, et al.,"Apply an Augmented Reality in a Mobile Guidance to Increase Sense of Place for Heritage Places", 2015, s. 166.10

 Ibid., s. 167.11

 de souza e Silva, Adriana & Delacruz, Girlie C., "Redefining Mobility and Game Spaces in Urban Environments", 2006, s. 232. 12
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narrativa strukturer som studien av Visir Uplandia har, även om båda undersöker 

virtuella applikationers möjlighet till kunskapsförmedling och inlärning.  

 Jenny Jansson har studerat hur historiemedvetande utvecklas genom narrativa 

strukturer i det virtuella museet Malmöhus Slott. Det virtuella museet är uppbyggt av 

360 graders foton av det fysiska museet Malmöhus Slott med vissa interaktiva tillägg. 

Materialet utgjorde antingen textluckor eller startpunkter utifrån dess relation till det 

fysiska museets innehåll och utformning. Jansson kom i sin undersökning fram till 

att narrationen i det virtuella museet var högst fragmentarisk; i jämförelse med dess 

fysiska motsvarighet bildade den narrativa strukturen i det virtuella museet en 

mängd textluckor som störde skapandet av föreställningsvärldar och utvecklingen av 

ett mer komplext historiemedvetande.  En skillnad mellan de två applikationerna är 13

att materialet i Malmöhus Slotts virtuella museum tillskrivs en narrativ funktion 

genom en jämförelse med dess fysiska motsvarighet, medan Visir Uplandia som ett 

virtuellt fönster mot 1500-talets Uppsala inte har samma jämförande möjlighet. 

 Till skillnad från Malmöhus Slott så påminner applikationen Visir Uplandia mer 

om utformningen av TV- eller datorspel, utifrån den personliga relation som uppstår 

mellan användaren/ spelaren och innehållet. Henry Jenkins har i "Game Design as 

Narrative Architecture" (2004) studerat speldesign som narrativ struktur. Han 

poängterar att inte alla spel är historier och att spel kan ha en abstrakt, experimentell 

form där det inte går att utläsa någon historia eller narrativ struktur, eftersom det 

inte finns någon där. Samtidigt menar Jenkins att många spel har inslag av historier 

och att spelarens aktivitet inom och interaktion med spelet uppmuntras genom 

narrativa inslag.  Många spel har en redan förutbestämd början och ett slut, medan 14

handlingen och upplevelsen däremellan styrs av den unika spelaren; den upplevda 

narrationen i digitala spel blir genom de många spelmöjligheterna så komplex att 

litteraturvetenskapens narrationsbegrepp inte kan inbegripa alla delar. 

 Anna Gunder presenterar i sin avhandling Hyperworks - On Digital Literature 

and Computer Games (2004) teoretiska begrepp med fokus på texters mediestruktur, 

med syftet att främja en medieanalys som tar hänsyn till hur läsaren navigerar inom 

en text och samlar in information, samt textens framställning och sammanlänkning.  15

 Jansson, Jenny, Perspektiven som gick in i det virtuella rummet och försvann : Narration och skapandet av historiemedvetande i ett 13

virtuellt museum, 2017, s. 26-29.

 Jenkins, Henry, "Game Design as Narrative Architecture", 2004,  s. 119.14

 Gunder, 2004, s. 28f.  15
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I samband med detta lyfter Gunder in begreppet hypertext. Även om Visir Uplandia 

på flera fronter påminner om ett digitalt spel så kategoriseras den snarare som en 

form av hypertext med fokus på att förmedla uppländsk historia. Dess likhet med 

spelvärlden möjliggör dock att delar av applikationen studeras utifrån narrativa 

funktioner som ofta förekommer inom studier av digitala spel, dessa funktioner 

presenteras och fördjupas under nästkommande avsnitt. 

3. Teori 

3.1 Föreställningsvärldar 
Människans personliga föreställningsvärldar skapas och återskapas så snart hon 

kommer i kontakt med ny information eller nya intryck.  Information och intryck 16

förmedlas inte enbart genom personliga händelser i den fysiska världen, de förmedlas 

även genom litteratur och andra meningsbärande ting. Medan en människa upplever 

en text skapas en föreställningsvärld kopplad till den specifika upplevelsen; dessa 

föreställningsvärldar förändras under läsningens gång medan nya intryck ger upphov 

till nya tankar och antaganden.  Genom att studera hur en människa läser har 17

Langer identifierat fyra faser genom vilka en föreställningsvärld skapas.  

 Den första fasen går ut på att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. 

Här samlar människan in tillräckligt med information för att skapa en föreställning 

om vad texten kommer att handla om.  De intryck som skapas under den första 18

fasen är ytliga och bidrar till att utveckla en bred förståelse för texttypen; människans 

tidigare kunskap och erfarenhet spelar då en viktig roll för förståelsen av textens 

innehållsliga förutsättningar.  Om människan stöter på oväntad eller okänd 19

information kan hon tappa tråden och kliver ur den föreställningsvärld som precis 

har skapats. När det händer söker människan efter startpunkter i texten som kan 

rekonstruera en föreställningsvärld som påminner om den som tidigare skapats.  20

 Wolfgang Iser har studerat relationen mellan bild- och textstrukturer och menar 

att det mellan dessa uppstår tomrum eller textluckor; dessa textluckor låter läsaren 

 Langer, 2005, s. 24.16

 Ibid., s. 24, 28. 17

 Ibid., s. 31.18

 Ibid., s. 31f.19

 Loc. cit.20
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kliva in som medskapare vid tolkningen av textens mening.  Utifrån användarens 21

tidigare erfarenhet och kunskap om virtuella världar kommer användaren att behöva 

mer eller mindre stöttning för att inte tappa bort sig i tolkningen av applikationens 

innehåll, form och den upplevda narrationen. Om användaren tappar bort sig i, eller 

inte förstår, tolkningen av en textlucka kliver den ur sin skapade föreställningsvärld 

och börjar istället leta efter startpunkter.  

 Startpunkter har som syfte att återskapa en föreställningsvärld, eller förståelse av 

en text, som påminner om den som läsaren hade innan det nya inslaget störde 

läsningen och förståelsen av det lästa eller upplevda.  Både tolkningen av textluckor 22

och användningen av startpunkter styrs av användarens tidigare kunskap och 

varierar därför från person till person, men det kan även påverkas av i vilken mån 

applikationens struktur stöttar användaren genom den vidgade texten bestående av 

både bild, text och interaktiva inslag.    

 Langers andra fas handlar om att kunna befinna sig i och röra sig genom en 

föreställningsvärld. Relationen mellan människan och texten står då i centrum och 

tidigare erfarenheter fördjupas och utvecklas genom den direkta textupplevelsen. Ny 

information lagras med gammal kunskap och förståelse föder förståelse genom en 

nytolkning.  I denna fas använder människan all tidigare kunskap, om livet och om 23

texten och allt däremellan, för att göra texttypen fylligare och ge den mening.  

 Langers tredje fas fokuserar på vad människan vet om verkligheten och vilka 

insikter som föreställningsvärlden skänker henne, medan den fjärde fasen reflekterar 

över de egna föreställningarna, vad de betyder och hur de skapas.  De två avslutande 24

faserna har ingen aktiv roll i denna undersökning, men de är viktiga att känna till då 

de förtydligar vad föreställningsvärldar betyder för människans identitetsskapande 

och förståelse av den värld som hon lever i. I denna undersökning blir begreppet 

föreställningsvärld således synonymt med det mentala utrymme där människan 

tolkar och förstår världen genom sig själv och sina erfarenheter, en process som 

formar förståelsen av jaget och den egna identiteten. 

 Iser, Wolfgang, The implied reader, patterns of communication in prose fiction from Bunyan to Beckett, 1975, s. 279f.21

 Langer, 2005, s. 32.22

 Ibid., s. 33.23

 Ibid., s. 36.24
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3.2 Narrativa funktioner 
För att skapa och tolka informativa helheter måste det finnas en förståelse för hur 

olika medier samverkar.  När man undersöker hur narrativ struktur skapas tar man 25

hänsyn till vilken typ av medie som studeras, samt hur mediet förmedlar information 

utifrån sin givna kontext. Syftet bakom Visir Uplandias "Uppsala domkyrkostad" är 

att förmedla historia genom Augmented Reality och det är utifrån denna kontext som 

applikationens narrativa funktioner studeras. 

 Bitte Sørensen skriver i sin artikel "Texten och läsaren" (1985) att "[t]exter måste 

ses som kommunikationsstrukturer, eftersom de har ett budskap och därför både en 

avsändare och en mottagare".  Budskapet i Visir Uplandia är historieförmedling, 26

med Region Uppsala och Upplandsmuseet som avsändare och med allmänheten och 

turister som mottagare.  För att urskilja strukturer i "Uppsala domkyrkostad" 27

betraktas applikationen genom det vidgade textbegreppet. Med en vidgad syn på 

textbegreppet skapar olika medier, både bild och text och virtuell interaktion, en 

gemensam struktur med ett gemensamt budskap och syfte.  Bilder utgör i denna 28

studie både stillbilder och virtuellt rörlig bild, medan text avser en traditionell 

textfunktion. "Uppsala domkyrkostad" som helhet, med en kombination av olika 

medier, benämns som den vidgade texten.  

 För bilder styrs den narrativa funktionen utifrån hur de relaterar till den övriga 

texten. Jana Holsanova har i sin forskning om samspelet mellan språk och bild i 

litteratur identifierat fem olika basfunktioner: 

- Dekorativa bilder har som funktion att locka läsaren med en luftig text och står 
utan koppling till den språkliga informationen,  

- Representativa bilder konkretiserar och tillgängliggör textens budskap och 
omnämns i den språkliga beskrivningen, 

- Organisatoriska bilder ger en översikt av innehållet och gör texten mer 
sammanhängande och lättbegriplig, 

- Interpretativa bilder förklarar svåra textpassager och hjälper läsaren att tolka ett 
specifikt budskap, 

 Selander, Staffan & Kress, Gunther, Design för lärande ett multimodalt perspektiv, 2011, s. 30.25

 Sørensen, Bitte, "Texten och läsaren", 1985, s. 143.26

 Visir Uplandia, Augmented History, 2018-02-15; Intervju, Daniel Löwenborg, 2018-02-26.27

 Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, Fiktionsförståelse i skolan: svensklärare omvandlar teori till praktik, 2011, s. 9.28

!  7



- Transformativa bilder omvandlar kritiska delar av innehållet för att öka läsarens 
minneshållning.   29

Genom att studera bilders relation till applikationens texter tillskrivs de en narrativ 

funktion som påverkar användarens förståelse av den vidgade texten. Bildernas 

funktion påverkar den narrativa helheten och kan agera antingen främjande eller 

hämmande i skapandet av föreställningsvärldar. I relation till bilder står bildtexter 

och dessa kategoriserar Rune Pettersson i en studie av bildtexter i läromedel utifrån 

sex olika funktioner:  

- Styrande funktioner som gör läsaren uppmärksam på vad som är viktigt i texten, 
- Etiketterande funktioner som enbart anger bildens innehåll, 
- Redundanta funktioner som upprepar information direkt från brödtexten och som 

erbjuder ytterligare perspektiv i relation till bilden,  
- Informativa funktioner som är isolerade informationskällor där bildtexten tillför 

helt ny information som står utanför den övriga texten och bilden, 
- Stämningsgivande och/ eller tolkande funktioner som hjälper läsaren att tolka 

eventuella stämningar, 
- Instruerande funktioner som formulerar önskvärda tankegångar för att främja 

minneshållningen.   30

I och med Visir Uplandias funktion som virtuell text, där relationen mellan bild och 

text är en komplex och interagerad del av den interaktiva helhetsupplevelsen, utgår 

studien från att alla uttrycksformer genom det vidgade textbegreppet kan läsas 

antingen som bild eller bildtext och därigenom kategoriseras utifrån både Petterssons 

och Holsanovas olika funktioner.  

 Den avslutande aspekt av narrativa mönster som undersöks i Visir Uplandia är de 

interaktiva inslag där användaren genom att röra sig över den fysiska platsen 

interagerar med, och utför saker inom, den virtuella världen. För att synliggöra 

strukturer utifrån användarens interaktion med applikationen används verktyg från 

datorspelsforskningen. Christina Olin-Scheller har i en undersökning om elevers 

läsvanor utanför klassrummet studerat datorspel som en form av textvärld. I sin 

studie utgår hon från tre innehållsfält med olika narrativa funktioner: ett 

informationsfält, ett uppmaningsfält och ett aktionsfält.  Dessa funktioner står i 31

 Holsanova, Jana, Myter och sanningar om läsning: om samspelet mellan språk och bild i olika medier, 2010, s. 67ff. 29

 Pettersson, Rune, Bilder i läromedel, 1991, s. 66.30

 Olin-Scheller, Christina, Mellan Dante och Big Brother - en studie om elevers textvärldar, 2006, s. 117.31
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relation till användarens interaktion med datorspelet och visar på en narrativ 

struktur med en förutbestämd början och ett slut, där användarens val av aktion styrs 

av vad som är möjligt i dess interaktion med spelet. Vidare diskuteras även 

applikationens olika innehållsfält utifrån Visir Uplandias funktion som hypertext, 

där användarens valfrihet formar texten och textupplevelsen.  

3.3 Fysisk och virtuell upplevelse 
Adriana de souza e Silva har studerat HRGs, applikationer som är bundna till fysiska 

platser och som suddar ut gränserna mellan den fysiska och den virtuella världen. 

Hon visar på att HRG-applikationer har tre specifika grundförutsättningar: 1) de är 

mobil- och platsbundna aktiviteter, 2) de går att spela med flera spelare och utgör en 

social aktivitet, samt 3) spelområdet expanderar utanför ett traditionellt spelområde 

(exempelvis datorn) in i den fysiska världen.  Vid en snabb jämförelse skiljer sig 32

applikationen Visir Uplandia från typiska HRGs på de souza e Silvas andra punkt, 

eftersom användaren inte kan interagera med andra besökare inom applikationen 

och därigenom förlorar en förväntad social funktion.  

 HRGs utgör vidare en komplex relation mellan tre platser: den fysiska platsen, 

den virtuella platsen och användarens fantasi; när det gäller HRGs som fokuserar på 

kunskapsförmedling styrs användarens fantasi till stor del av tidigare kunskaper. 

Häri synliggörs relationen mellan applikationers kunskapsförmedling och skapandet 

av föreställningsvärldar, där kunskapsförmedling blir en effekt av hur applikationen 

genom form och innehåll styr användarens upplevelse och förståelse av innehållet. 

 de souza e Silva och Delacruz spekulerar i "Hybrid Reality Games Reframed - 

Potential Uses in Educational Contexts" (2006) kring applikationers funktion som 

utbildningsmaterial utifrån Frequency 1550. Med fokus på mobilitet, socialisation 

och rumslighet utgår de från teorier om människans meningsskapande genom 

kontextbundna aktiviteter, aktiv och aktionsdriven reflektion samt deltagande i en 

social kontext.  de souza e Silva och Delacruz menar att applikationer i likhet med 33

Frequency 1550 genom dess specifika form, innehåll och funktion uppfyller kraven 

för att ett meningsskapande ska kunna uppstå. 

 de souza e Silva, Adriana, "Redefining Mobility and Game Spaces in Urban Environments", 2009, s. 406f. 32

 de souza e Silva & Delacruz, 2006, s. 232. 33
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4. Metod 

4.1 Genomförande  
Under metod presenteras vilken analysmodell som ligger till grund för uppsatsens 

undersökning, samt hur applikationens delar har undersökts utifrån narrativa och 

kunskapsförmedlande funktioner.   

 Till att börja med har Visir Uplandia stegvis studerats utifrån Malcolm Colliers 

metod för bildanalys.  Colliers metod passar även i en studie av virtuella miljöer som 34

"Uppsala domkyrkostad", eftersom applikationen enkelt sett består av rörliga bilder. 

Bildanalysen utgår från fyra olika faser, där den första fasen går ut på att studera 

applikationen som en helhet, med syfte att förstå den strukturella uppbyggnaden och 

vilka frågor som materialet intuitivt väcker hos användaren. Dessa frågor kunde vid 

kategoriseringen av innehållet synliggöra oväntade strukturer som inte föll inom 

ramarna för det förväntade resultatet.  Den första fasen innebar alltså att vandra 35

genom hela applikationen och registrera vad som visades och vad man kunde se och 

göra som användare i den virtuella världen. I och med applikationens 360 grader 

virtuella miljöer innebar denna fas även en gallring av materialet, där den spontana 

upplevelsen av platsens narration styrde vad som valdes ut till uppsatsens analys.  

 I Colliers andra fas sorteras insamlat material in i kategorier som ska reflektera 

undersökningens fokus.  Materialet i Visir Uplandia kategoriserades utifrån 36

användarens interaktion med applikationen och de övergripande kategorier som 

uppstod var Startmenyn, Orienteringsläget, Uppdrag och Loggbok, dessa 

presenteras mer utförligt senare i avsnittet. Den första och den andra fasen i Colliers 

modell har utgjort stora delar av uppsatsens förarbete, medan den tredje och fjärde 

fasen blev en del av uppsatsens analys. Under den tredje fasen skapas en tydlig 

struktur i materialet och specifika frågor, utifrån uppsatsens frågeställning, ställs till 

materialet. Den fjärde fasen kopplar avslutningsvis resultatet till materialets 

ursprungliga kontext för att skapa en helhetsbild.  37

 De verktyg som används för att undersöka Visir Uplandia, vilka presenterats mer 

ingående under kommande avsnitt, har sitt ursprung i forskning med specifikt fokus 

 Collier, Malcolm, "Approaches to Analysis in Visual Anthropology", 2001, s. 39.34

 Loc. cit.35

 Loc. cit.36

 Loc. cit.37
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på berättande eller kunskapsförmedling genom olika medier. Verktygen används för 

att synliggöra den relation som skapas mellan texten och läsaren genom textluckor 

och startpunkter. De ger en syn på struktur där textens form utgör en viktig 

förutsättning för läsarens förståelse av innehållet – någonting som står i direkt 

relation till användarens skapande av föreställningsvärldar. Textluckor och 

startpunkter används vid en studie av Visir Uplandias narrativa helhet, samt för 

applikationens huvudfält Orienteringsläget.  

4.1.1 Material 
Visir Uplandia har i denna undersökning delats in i fyra olika fält utifrån funktion. I 

Orienteringsläget kan användaren röra sig fritt inom radien för den virtuella världen 

och upptäcker saker genom att rikta mobilen mot olika platser och byggnader i den 

fysiska miljön. Användaren blir i detta fält medskapare av applikationens narrativa 

struktur genom att välja hur den förflyttar sig i den fysiska och den virtuella världen, 

samt genom att välja vad den interagerar med inom applikationen. Det är utifrån 

användarens medskapande roll som innehållet har kunnat kategoriseras som 

potentiella textluckor eller startpunkter.  

 Hur applikationens struktur stöttar användarens förståelse beror dels på vilka 

funktioner som bilderna och bildtexterna har, men även på funktionen av olika 

interaktiva innehållsfält. När det kommer till funktion i bild och bildtext blir detta 

som tydligast under fältet Loggbok. Här lagras de kapitel som blir tillgängliga för 

användaren allteftersom utvalda byggnader eller platser upptäcks i den virtuella 

miljön, antingen genom att utföra uppdraget "Ärkebiskopen", eller genom att röra sig 

fritt i Orienteringsläget.  

 Kapitlen förser användaren med fördjupad information om specifika, historiska 

platser och följer varandra i den ordning som användaren upptäckte dem i. Varje 

kapitel består av en bild och ett stycke brödtext, tillsammans skapar de en narrativ 

struktur i förhållande till varandra samt till den övriga narrationen som innefattar 

Orienteringsläget, Uppdrag och den fysiska verkligheten. Genom att studera hur 

bilderna och bildtexterna i Loggboken relaterar till varandra och till applikationens 

helhet kan de kategoriseras utifrån Holsanovas bildfunktioner och Petterssons olika 

typer av bildtext. Loggboken påminner i sin form om en lärobok, utifrån vilket både 

Holsanovas studie av bild och Petterssons bildtexter härstammar. 
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 Vidare kan denna typ av kategorisering även användas för att studera den 

virtuella världen som helhet. Applikationen består dels av animeringar, i egenskap av 

olika miljöer, karaktärer och symboler, och dels av textbaserade inlägg. Häri kan vi 

lyfta en skillnad mellan Petterssons studie av bildtexter i läromedel och hur hans 

kategorier fungerar inom ramen för denna undersökning: illustrativa animeringar 

inom "Uppsala domkyrkostad" kan tillskrivas funktioner som sammanfaller med 

Petterssons funktioner för bildtext. Dessa funktioner uppstår utifrån användarens 

interaktion med materialet och tänjer på begreppet "bildtext", då det i denna studie 

innefattar animeringar som inte är strikt textbaserade.  

 När det kommer till applikationens interaktiva fält tillåts användaren i Uppdrag 

att påbörja ett äventyr som går ut på att söka upp och interagera med olika historiska 

personer i den virtuella världen, exempelvis en ung Gustav Vasa. Genom 

uppdragsfälten presenteras information om 1500-talets människor, händelser och 

historiska platser, samt vad användaren behöver veta och göra för att fullborda 

uppdragen. Materialet i Uppdrag har därför kategoriserats utifrån tre typer av 

innehållsfält: informationsfält, uppmaningsfält och aktionsfält. Dessa fält har tidigare 

använts vid analys av narrativa strukturer i digitala spel.  Genom informationsfältet 38

får användaren information om uppdraget, i uppmaningsfältet får användaren veta 

vilka insatser som krävs för att genomföra uppdraget och i aktionsfältet kräver 

materialet att användaren utför vissa aktioner för att nya uppdrag ska bli tillgängliga. 

Varje uppdrag i "Ärkebiskopen" består av dessa fält och innehållet har därför 

kategoriserats utifrån vilken roll det spelar i relation till användaren.  

 Olin-Scheller, 2006. s. 177.38
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5. Analys 
Analysen utgår från Visir Uplandias fyra övergripande, interaktiva fält Startmenyn,  

Orienteringsläget, Uppdrag och Loggbok. Avsnitten börjar med en kort presentation 

av fältets strukturella uppbyggnad, för att sedan fördjupas genom en reflektion kring 

innehållets narrativa funktion. Tanken med dispositionen är att stegvis synliggöra 

hur strukturen för de olika fälten, trots skilda funktioner inom applikationen, skapar 

en narrativ helhet som gynnar kunskapsförmedling och användarens skapande av 

föreställningsvärldar. Genom tabeller presenteras exempel tagna från applikationen 

och det är värt att notera att vissa textinslag i applikationen ges på engelska, trots att 

applikationen under undersökningstillfället var inställd på svenska. 

5.1 Stig in i applikationen 

Startmenyn är det första fält som användaren når när den stiger in i applikationen. 

Menyn erbjuder fyra möjligheter till interaktion: en hjälp-funktion, en "stig in"-

funktion, en "om appen"-funktion och en funktion för inställningar.  Genom dessa 39

förflyttas användaren till olika sidor inom applikationen. Under "HJÄLP" står det hur 

applikationen fungerar. "OM APPEN" presenterar syftet bakom Visir Uplandia. 

Kugghjulet låter användaren ändra på några av applikationens grundinställningar 

och "STIG IN" förflyttar användaren in i den virtuella världen.   

Tabell 1

Bild 1, Startmeny, Visir Uplandia. Bild 2, "STIG IN", "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

! !

 Se bild 1, tabell 1. 39
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 De illustrativa symboler som används i startmenyn har alla en organisatorisk 

funktion och skapar en översiktsbild för hur menyn är uppbyggd, samtidigt som de 

gör innehållet mer lättbegripligt. De korta texttilläggen, som exempelvis "HJÄLP", 

fungerar etiketterande för symbolerna och förstärker förståelsen av de interaktiva 

valmöjligheterna. Symbolerna möjliggör också för en icke svenskspråkig användare 

att orientera sig inom startmenyn. Relationen mellan bild och text i startmenyn blir i 

ett sådant läge avgörande för att användaren inte ska kliva ur den föreställningsvärld 

som skapades när hen öppnade applikationen.  

Går användaren in på "HJÄLP" kommer den till en sida med korta, informativa texter 

som förklarar vad som krävs för att applikationen ska fungera optimalt.  Dels 40

informerar de användaren om vad som kan störa den virtuella upplevelsen och dels 

instruerar de hur användaren bör agera om en störning uppstår, samt uppmanar 

användaren att vara uppmärksam på sin fysiska miljö. Den information som 

presenteras genom texterna i "HJÄLP" utgör viktiga startpunkter för att hitta tillbaka 

till och återskapa en föreställningsvärld som går förlorad genom yttre störningar.  

 Applikationens "OM APPEN" består av en längre brödtext som presenterar syftet 

med Visir Uplandia: att få uppleva och interagera med, samt läsa och lära om 

historiska miljöer och karaktärer. Användaren får veta att den genom applikationen 

kommer i kontakt med information om platser och historiska händelser som bygger 

på flera års historieforskning. Förutom att förse användaren med en övergripande, 

Tabell 2

Bild 3, "HJÄLP", Visir Uplandia. Bild 4, "STIG IN", "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

! �

 Se bild 3, tabell 2.40
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historisk kontext skapar texten i "OM APPEN" även en första länk mellan den fysiska 

och den virtuella världen.   

 Vidare är applikationens inställningar ett fält som erbjuder olika valalternativ. 

Här kan användaren välja vilket språk applikationen ska ha, samt nollställa 

loggboken och redan påbörjade äventyr. Användaren kan även ändra metod för att se 

inom applikationen, antingen genom att aktivera mobilens kompass eller touch-

kontroller. Fältet "inställningar" har en styrande funktion som genom rubriker och 

valalternativ gör användaren uppmärksam på vad som kan ändras i applikationen för 

att förstärka den virtuella upplevelsen.  

  

Slutligen förflyttas användaren till den virtuella världen genom funktionen "STIG 

IN", men först måste hen klicka sig igenom fyra informativa textfält. Dessa textfält 

har både en redundant och en informativ funktion, där viss information upprepas 

från tidigare fält, medan annan information är helt ny för användaren. I det första 

fältet får användaren exempelvis veta att mobilens GPS skapar en koppling mellan de 

två världarna.  I det andra fältet får hen veta att applikationen använder mobilens 41

kompass för att orientera sig i området, medan det tredje fältet förklarar varför 

upplevelsen av kompassen kan skilja sig mellan mobiler, samt vad användaren ska 

göra om störningar uppstår. Det fjärde och sista fältet etablerar sedan två platser 

inom applikationen, dels den virtuella världen och dels det som kallas för 

"Yttervärlden".  Från "Yttervärlden" kan användaren orientera sig till närmsta 42

Tabell 3

Bild 5, Vy, Yttervärlden, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

Bild 6, Karta, Yttervärlden, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

! !

 Se bild 2, tabell 1. 41

 Se bild 4, tabell 2; bild 5, tabell 3.42
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virtuella miljö genom att se sig omkring i applikationen eller använda applikationens 

kartfunktion.   43

 De fyra textfälten förklarar delar av applikationens funktion som kan vara svår att 

förstå utan tidigare erfarenhet av AR-applikationer. Dessa blir viktiga inslag om 

användaren inte har orienterat sig i startmenyns övriga fält och därigenom gått miste 

om information som kan vara viktig i skapandet av en hållbar föreställningsvärld. 

Vidare skapar textfälten en stegvis övergång från startmenyns praktiska information 

till den direkta upplevelsen av den virtuella världen som hjälper användaren att 

behålla och bygga vidare på sin föreställningsvärld. 

5.1.1 Narrativa funktioner i startmenyn  
Startmenyn är utformad så att användaren dels får en förståelse för applikationens 

funktion som ett virtuellt medium och dels får en historisk kontext som skapar en 

tydlig länk mellan den fysiska miljön i användarens nutid och den virtuella miljön i 

1500-talets Uppsala. Genom en förståelse för texttypen kan användaren redan från 

början skapa en föreställningsvärld som håller för att kliva in i den virtuella miljön. 

Vidare gör den historiska kontexten att användaren, oavsett tidigare kunskap om 

1500-talets Uppsala, lättare kan förstå och stiga in i den historiska miljön.  

 Menyn förser också användaren med viktiga redskap för att hantera tekniska 

problem som kan uppstå under användningen av applikationen. Dessa redskap kan 

utgöra viktiga startpunkter om användaren tvingas kliva ur sin föreställningsvärld på 

grund av bristande teknik. Likaså etableras skillnaden mellan den virtuella världen 

och "Yttervärlden" som båda är en del av applikationen och som användaren kan röra 

sig inom, där miljön styrs av det fysiska områdets radie. Skulle användaren röra sig 

utanför radien för den virtuella världen och hamna i "Yttervärlden" får den genom 

startmenyn information om hur man hittar tillbaka. Detta inslag blir en viktig del i att 

förstå applikationens form och minskar förekomsten av textluckor som annars kan 

uppstå i gränsen mellan de två virtuella miljöerna. 

 Innan analysen går vidare in i "Uppsala domkyrkostad" är det återigen viktigt att 

poängtera att inte alla användare kommer att utnyttja de olika fälten i startmenyn 

och därför kliver in i den virtuella världen med skilda förkunskaper och förväntningar 

på materialet. Denna undersökning har dock som syfte att se hur applikationens 

 Se bild 6, tabell 3. 43
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struktur utgör förutsättningar för användarens skapande av föreställningsvärldar, 

oavsett om användaren väljer att ta del av dem eller inte.  

5.2 Orienteringsläget 

Det fält som i undersökningen kallas för Orienteringsläget utgör applikationens mest 

centrala fält. Här är det upp till den enskilde användaren att välja vad den ska se i den 

virtuella världen genom hur den förflyttar sig i den fysiska miljön. Utöver de 

byggnader och platser som har markerats som upptäckter finns det i "Uppsala 

domkyrkostad" en mängd detaljer som bidrar till en levande virtuell miljö. 

 Förutom de karaktärer som presenteras när användaren utför applikationens 

uppdrag finns det ytterligare några personer som vandrar runt i den virtuella 

världen.  Dessa går inte att interagera med och de omnämns inte heller i något av 44

applikationens textfält. Genom avsaknaden av språklig information kan dessa ses 

som dekorativa inslag med syfte att skapa en luftigare upplevelse av den virtuella 

miljön, men med tidstypiska kläder fyller de trots allt en representativ funktion. 

Genom klädseln blir det möjligt att avgöra både ståndstillhörighet och sysselsättning 

och personernas förekomst i den virtuella världen gör upplevelsen av 1500-talets 

Uppsala mer levande. Personerna blir representativa genom att kopplas samman 

med en medeltida kontext, även om de inte omnämns specifikt i brödtexten och 

därigenom skulle kunna störa användarens förståelse av innehållet. Dessa kan grovt 

taget likställas med förekomsten av människor i användarens fysiska verklighet. 

Tabell 4

Bild 7, Vandrande man, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

Bild 8, Gångbro, "Uppsala domkyrkostad", 
Visir Uplandia. 

!

 Se bild 7, tabell 4. 44
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 1500-talets domkyrkostad skiljer sig annars på många plan från dagens fysiska 

miljö, inte minst i skillnaden mellan vad som finns kvar i vår tid och vad som enbart 

finns virtuellt återberättat. Medan användaren går längs kyrkans sydsida vandrar den 

exempelvis över både kors och gravar i den virtuella världen, och där små bodar 

trängs på rad längst Fyrisån måste användaren i den fysiska världen samtidigt vara 

uppmärksam på biltrafiken. Användarens upplevelse av de båda världarna sker 

simultant och skapar en gemensamt upplevd narration där den ena världen genom 

historisk koppling ständigt står i relation till den andra.  

 Om skillnaden mellan den fysiska och den virtuella världen blir alldeles för stor 

finns risken att användaren störs i sin förståelse av det virtuella innehållet och 

därigenom kliver ur sin föreställningsvärld. Användaren kan då behöva hjälp med att 

återskapa en narrativ länk mellan de två platserna. I sådana lägen har applikationens 

upptäckter en viktig funktion. Många av de platser som skapar en tydlig diskrepans 

mellan världarna har gjorts om till upptäckter med fördjupande kapitel i Loggboken 

som redogör för platsens fysiska förändring. Det finns även detaljer i den virtuella 

världen som inte har markerats som upptäckter men som omnämns i kapitlen för 

andra platser och därigenom tillskrivs en representativ funktion för applikationens 

historieförmedling. Ett exempel på detta är de två gångbroar i den virtuella världen 

som leder från Katedralskolan och ärkebiskopsgårdarna till domkyrkan och som 

användes av både studenter och lärare.   45

Tabell 5

Bild 9, Portal 1, "Uppsala domkyrkostad", 
Visir Uplandia.

Bild 10, Vy, Portal 2, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

! !

 Se bild 8, tabell 4.45
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På domkyrkans virtuella norrsida finns det en symbol med en blå pil inuti en mindre 

cirkel.  Denna symbol utgör en portal och är, tillsammans med de olika uppdragen, 46

det enda interaktiva inslag som är bundet till en specifik plats inom den virtuella 

världen. Portalen förflyttar användaren till en byggnadsställning på domkyrkan med 

en vy över 1500-talets Uppsala. Ställningen utgör ett begränsat rörelseutrymme, men 

styrs fortfarande av användarens egna förflyttning i den fysiska världen.  

 Möjligheten att använda en portal på detta vis förekommer endast på ett annat 

ställe i applikationen, i slutet av uppdraget "Ärkebiskopen" när användaren ska gå 

upp i Klocktornet för att ringa i klockorna. Det är först när användaren har kommit så 

långt i äventyret som den andra portalen blir en del av den virtuella miljön och 

portalen kan därefter användas när som helst under upplevelsens gång.  

 Dessa portaler är de enda inslag som bryter korrelationen mellan den fysiska och 

den virtuella platsen och riskerar att störa den narrativa upplevelsen. Trots detta har 

portalerna tillskrivits en organisatorisk funktion eftersom de tillgängliggör en vy som 

sträcker sig utanför applikationens fysiska radie.  Portalerna har även representativa 47

funktioner då de breddade vyerna, tillsammans med platsrubrikerna, skapar en länk 

mellan kartornas områdesbeskrivningar och användarens virtuella upplevelse.  

5.2.1 Orienteringslägets narration 
Orienteringsläget är det fält i applikationen som inte har en förutsägbar eller tydlig 

narration. Den narrativa strukturen skapas istället av den unika användaren utifrån 

dennes val av aktion och interaktion, samt styrs och formas av användarens tidigare 

kunskaper. Även om det blir problematiskt att tala om narration i relation till 

Orienteringsläget, utifrån användarens centrala, medskapande roll, kan det vara värt 

att notera vilka inslag som eventuellt kan styra eller påverka användarens interaktion 

med applikationen och i förlängningen den narrativa helheten.    

 Det enda i applikationen som begränsar användarens förflyttning inom det 

virtuella området "Uppsala domkyrkostad" är platsens radie, samt oförutsägbara 

hinder som kan uppstå i användarens fysiska miljö. Oavsett om användaren väljer att 

interagera med applikationens övriga fält så kommer den att stöta på narrativa bild- 

och textinslag genom att förflytta sig i den virtuella världen.  

 Se bild 9, tabell 5. 46

 Se bild 10, tabell 5. 47
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 Användaren får exempelvis löpande notiser om upptäckter som applikationen 

registrerar genom förflyttning i den virtuella miljön – dels om närliggande uppdrag 

och dels om möjligheten att förflytta sig genom virtuella portaler. Dessa inslag har 

både styrande och instruerande funktioner; å ena sidan vill inslagen göra användaren 

uppmärksam på vad som är viktigt i den virtuella upplevelsen, å andra sidan vill 

inslagen uppmana användaren till att fördjupa sina historiska kunskaper genom att 

interagera med applikationens övriga fält. Notiserna skapar någonting som Anna 

Gunder kallar för länkar, de är inbyggda och explicita bryggor mellan olika texter 

inom samma verk; genom att följa en länk guidas användaren från en plats vidare till 

en annan.  Dessa länkar existerar även mellan den virtuella och den fysiska världen, 48

utifrån de två världarnas relation till varandra i egenskap av kombinerad hypertext. 

 Väljer användaren att inte interagera med applikationens övriga fält finns det en 

risk att notiserna bildar textluckor som genom användarens begränsade kunskap stör 

skapandet av föreställningsvärldar. Användarens aktivitet blir således avgörande för 

huruvida den narrativa strukturen i Orienteringsläget stör eller främjar skapandet av 

föreställningsvärldar, då applikationen genom länkar bjuder in till stöttande och 

fördjupande inslag. En studie av Orienteringsläget synliggör fältets funktion som 

applikationens absoluta kärna – det är en plats som användaren oundvikligt kommer 

att interagera med. Genom att studera applikationens övriga fält synliggörs hur de 

tillsammans med Orienteringsläget utvecklar och breddar narrationen, samt vilken 

roll de spelar vid användarens skapande av föreställningsvärldar.  

5.3 På uppdrag i 1500-talet 
 
Min vän, kan du hjälpa en gammal man med en liten sak? De arma nunnorna i 
Skokloster har det svårt nu efter klosterbranden som skadade både husen och 
inventarierna. De stackarna har inte ens alla sakerna till sina mässor. Här är ett 
rökelsekar som du kanske kan ge till syster Ragnhild som är på väg dit. Jag tror du 
finner henne på sydsidan av kyrkan.   49

I "Uppsala domkyrkostad" finns det under perioden för uppsatsens analys enbart ett 

tillgängligt äventyr, det som kallas för "Ärkebiskopen". Citatet ovan kommer från 

detta äventyr och visar hur en så kallad uppdragstext är utformad. Genom sin 

 Gunder, 2004, s. 212f. 48

 Visir Uplandia, "Uppsala domkyrkostad", Uppdrag nr 2, Jakob Ulvsson. (2018-02-01)49
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narrativa funktion inom applikationen påminner fältet Uppdrag om ett digitalt spel, 

där användaren genom ledtrådar och interaktion med den virtuella miljön utför olika 

uppdrag. Uppdraget i Visir Uplandia ska dock inte ses som ett spel – de interaktiva 

val som finns tillgängliga har ingen större påverkan på narrationens uppbyggnad och 

utveckling, någonting som ofta är fallet inom berättande digitala spel. 

 Äventyret "Ärkebiskopen" består av sju mindre uppdrag som följer varandra i en 

redan förutbestämd ordning. På en rent strukturell nivå kan äventyret delas in i tre 

fält: informationsfält, uppmaningsfält och aktionsfält. Dessa är återkommande inslag 

genom äventyret och samverkar för att hjälpa användaren att genomföra uppdragen.  

Det första informations- och uppmaningsfältet dyker upp när användaren ska gå in i 

den virtuella världen och genom brödtexten i "STIG IN" får veta att ärkebiskopen 

Jakob Ulvsson behöver hjälp, samt att han går att hitta någonstans på kyrkans norra 

sida.  Kombinationen av informations- och uppmaningsfält likt dessa upprepas så 50

fort ett nytt uppdrag blir tillgängligt och användaren lotsats på så vis genom 

äventyret.  

 När ett nytt uppdrag finns i användarens fysiska närhet dyker det upp en notis på 

skärmen, uppdraget beskrivs sedan i brödtext medan karaktären som ger uppdraget 

står bredvid meddelandet.  Bilden av karaktären och platsen den befinner sig på har 51

en representativ funktion och fördjupar den virtuella upplevelsen genom att förstärka 

textens innehåll. Genom informations- och uppmaningsfält ges användaren både en 

Tabell 6

Bild 11, "Börja utforska", "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia. 

Bild 12, Gustav Vasa, Uppdrag nr 3, 
"Uppsala domkyrkostad", Visir Uplandia. 

! !

 Se bild 11, tabell 6. 50

 Se bild 12, tabell 6. 51
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historisk kontext och koppling till karaktärerna, samt uppmaningar om att förflytta 

sig till olika platser. Dessa uppmaningar lotsar användaren runt i den fysiska och den 

virtuella världen. 

Uppmaningsfälten ställer användaren inför olika alternativ där den förväntas agera. 

Användaren kan välja att antingen acceptera eller avvisa ett uppdrag och om ett 

uppdrag en gång har avvisats kan användaren när som helst gå tillbaka och acceptera 

det igen. Äventyrets uppmaningsfält berättar var användaren bör gå för att klara ut 

de olika uppdragen, men det är sedan upp till användaren att bestämma hur den tar 

sig till den specifika platsen i den fysiska och den virtuella miljön.  

 Användaren kan när som helst återvända till uppmaningsfältet och läsa det igen 

genom att besöka Loggboken och äventyret "Ärkebiskopen", där varje aktuellt 

uppdrag finns sparat.  De sparade uppmaningarna har en redundant funktion 52

eftersom de upprepar information som redan tidigare har presenterats. Dessa inslag 

Tabell 7

Bild 13, "Ärkebiskopen", Äventyr, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

Bild 14, Karta, Virtuell miljö, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

Bild 15, Uppdragsmarkör, Kompass, 
"Uppsala domkyrkostad", Visir Uplandia.

Bild 16, Uppdragsnotis, Uppdrag, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

!
!
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 Se bild 13, tabell 7.  52
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utgör potentiella startpunkter för användaren om oförutsedda händelser stör 

skapandet av uppdragens föreställningsvärld. 

 Det finns även uppmaningar som inte är textbundna, som de i uppdragsfälten, 

där användaren kan navigera sig runt i den virtuella miljön genom kartan över 

domkyrkostaden. Kartan visar var användaren är i förhållande till uppdragets mål.  53

Det finns även en kompass som med en röd uppdragsmarkör visar i vilken riktning 

användaren ska gå för att hitta till målet i den virtuella världen.  När användaren 54

närmar sig den specifika platsen visar sig en notis som säger att det finns ett nytt 

uppdrag i närheten.  Dessa markörer har en transformativ funktion och omvandlar 55

kritiska delar, hur man ska gå för att utföra uppdraget, så att användaren lättare kan 

orientera sig genom den fysiska världen till det virtuella målet.  

Användaren kan under uppdragens gång välja att utföra vissa aktioner och det är här 

som applikationens aktionsfält synliggörs. Dels har vi det ovan nämnda momentet 

när användaren väljer att acceptera eller avvisa ett uppdrag, och dels momentet när 

användaren förflyttar sig i den fysiska världen för att ta sig runt i den virtuella.  

 Medan användaren rör sig genom den virtuella världen kommer den i kontakt 

med byggnader och platser som har valts ut som så kallade upptäckter. När en ny 

plats eller byggnad, exempelvis Konsistoriehuset, upptäcks genom att mobilen riktas 

mot den så lyser byggnaden upp och texten "Konsistoriehuset upptäckt" dyker upp på 

Tabell 8

Bild 17, Nytt kapitel, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

Bild 18, Ny upptäckt, "Uppsala 
domkyrkostad", Visir Uplandia.

!
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 Se bild 14, tabell 7. 53

 Se bild 15, tabell 7. 54

 Se bild 16, tabell 7. 55
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skärmen. En notis visar även att ett nytt kapitel finns tillgängligt i Loggboken efter 

upptäckten.  Notisen har skapat en länk mellan de två fälten Orienteringsläget och 56

Loggboken och häri uppstår ett aktionsfält där användaren kan välja att förflytta sig 

inom applikationen, från den virtuella världen till det nya kapitlet i Loggboken.  

 Textinslag som markerar nya upptäckter har även en styrande funktion som gör 

användaren uppmärksam på platser eller byggnader i den virtuella miljön med en 

specifik historisk betydelse. Momentet när en upptäckt lyser upp blir däremot 

interpretativ, eftersom det hjälper användaren att länka samman textnotisen med 

den specifika platsen.  Utan denna funktion kan det vara svårt för användaren att 57

urskilja den specifika upptäckten i en så detaljrik miljö som "Domkyrkostaden", där 

upptäckterna endast utgör en bråkdel av applikationens platser och byggnader. 

5.3.1 Uppdragens narration 

Utifrån olika informations- och uppmaningsfält, där användaren får veta vad den ska 

göra och varför, lotsas användaren runt i den virtuella miljön och genom de olika 

uppdragen. Dessa fält informerar exempelvis om branden i Skokloster och nunnornas 

brist på inventarier, där användaren uppmanas att gå till syster Ragnhild med ett 

rökelsekar. Texterna förser användaren med ett syfte till att förflytta sig inom 

applikationen, samt gör dennes aktioner till en del av den historiska narrationen.  

 Karaktärerna i uppdragen utgör representativa inslag i den historiska upplevelsen 

och flera av dem grundas på riktiga personer med anknytning till tiden och platsen. 

Genom att aktivera användaren i form av uppdrag blir användaren en del av det 

virtuella händelseförloppet, även om narrationen följer en förutbestämd utveckling 

med begränsad möjlighet för användarens delaktighet och påverkan. Karaktärernas 

önskningar uppfylls endast om användaren väljer att acceptera, och sedan slutföra, 

uppdragen men det är också den enda valmöjlighet som finns. Användaren kan när 

som helst avbryta uppdraget och de karaktärer och händelser som finns tillgängliga 

längre fram i äventyret blir aldrig en interaktiv del av den virtuella världen.  

 Häri syns de begränsade alternativ som låter användaren påverka narrationen 

och aktivt bli dess medskapare. Till skillnad från Frequency 1550, som är ett 

 Se bild 17, tabell 8. 56

 Se bild 18, tabell 8.57
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applikationsspel där spelarna tillsammans kan prova olika lösningar på virtuella 

problem och påverkar narrationen genom olika val, har Visir Uplandia tydligt 

funktionen av en hypertext. Genom att skapa narrativa länkar mellan applikationens 

olika fält får användaren själv bestämma huruvida den vill ta del av de övriga inslagen 

eller inte. Det är alltså inte ett krav på att användaren nyttjar dessa funktioner för att 

få upptäcka och utforska den virtuella miljön.  

 Risken med att använda spelinslag som i Frequency 1550 är att användarens 

fokus tenderar att ligga enbart på den virtuella upplevelsen, någonting som visade sig 

i Changs studie av platsbundna applikationer, snarare än att innefatta både den 

virtuella och den fysiska världen. Denna problematik kommer Visir Uplandia undan 

genom att fokusera på applikationens möjlighet som hypertext och den narrativa 

valfrihet som det innefattar. Användarens val förändrar inte applikationens innehåll, 

det finns inte olika sätt att agera i Visir Uplandia som genererar olika narrativa 

versioner – den enda effekt av användarens val är antingen en mer eller mindre 

fragmentarisk narration, beroende på hur denne nyttjar de olika fälten. 

 Sammanfattningsvis har uppdragen en viktig roll i den övergripande narrationen 

för "Uppsala domkyrkostad" genom att de lotsar användaren runt i den virtuella 

världen och erbjuder ett aktivt deltagande och interaktion med applikationen. Dels 

fördjupas den virtuella upplevelsen genom uppdragen och dels levandegörs historien, 

samtidigt som uppdragen genom textlänkar lyckas upprätthålla relationen mellan 

användarens fysiska och virtuella upplevelse. 

 
5.4 Loggboken 
 

Tabell 9

Bild 19, "Sankt Eriks källa", Loggboken, 
"Uppsala domkyrkostad", Visir Uplandia. 

Bild 20, "Domtrappan", Loggboken, 
"Uppsala domkyrkostad", Visir Uplandia. 
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Loggboken är det enda fält som förutom startmenyn inte är direkt interagerad i den 

virtuella miljön. Allteftersom användaren gör upptäckter i den virtuella världen blir 

nya kapitel tillgängliga och Loggbokens innehåll och narrativa funktion expanderar. 

När användaren har kartlagt alla upptäckter i den virtuella världen består Loggboken 

av totalt sexton separata kapitel och dessa kapitel presenteras i samma ordning som 

användaren har upptäckt dem i den virtuella världen. 

 Varje kapitel är tvådelat och består av en sida med brödtext och en sida med 

antingen en illustration eller en bild.  Brödtexten börjar med en rubrik, samma som 58

det textinslag som syntes när användaren upptäckte platsen eller byggnaden, för att 

sedan övergå i en berättande text med en kort, etiketterande bildförklaring på slutet. 

Bilderna varierar mellan illustrationer, etsningar och bilder tagna från den virtuella 

världen och dessa har en representativ funktion som avbildar objekt i relation till 

kapitlens texter och den virtuella miljön.  

 Loggbokens kapitel är i huvudsak informativa inslag och står till största del som 

isolerade, historiska informationskällor utöver applikationens övriga narration, men 

det förekommer även redundanta och instruerande textinslag med lite mer skiftande 

funktion. Några kapitel blir exempelvis redundanta när texterna upprepar 

information som redan har presenterats under "Ärkebiskopen", eller när de berättar 

om byggnader och platser som finns i den virtuella världen men som sedan länge har 

försvunnit från den fysiska platsen.   59

 Om diskrepansen mellan de två världarnas form och innehåll stör förståelsen eller 

upplevelsen av den virtuella miljön kan vissa kapitel utgöra viktiga tillägg för att fylla 

eventuella textluckor. Andra kapitel kan istället agera instruerande inslag när de gör 

användaren uppmärksam på den fysiska miljön genom att koppla information från 

den virtuella världen till den fysiska platsen. 

5.4.1 Bryggor i narrationen 
 
Enligt legenden sprang en källa upp där Erik Jedvardsons (Sankt Erik) blod hade 
flutit. Man vet inte säkert men utifrån ett omnämnande från 1473 kan man anta att 
det hände här. Under 1500-talet lät Johan III bygga ett trähus över källan och på 

 Se bild 19, tabell 9. 58

 Se bild 20, tabell 9.59
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1800-talet placerades en gjutjärnspump över den. Källan har sinat, men idag rinner 
kommunalt dricksvatten i pumpen. Varför inte ta en klunk?  60

Genom att ställa Loggboken i relation till den övergripande strukturen i "Uppsala 

Domkyrkostad" synliggörs inslag som skapar narrativa bryggor eller länkar mellan 

applikationens olika fält. I en del av Loggbokens kapitel förekommer inslag som 

förklarar och fördjupar den narrativa relationen mellan den fysiska och den virtuella 

platsen, vilket exemplifieras genom ovanstående citat. Citatet från "Sankt Eriks källa" 

utgör även ett exempel där användaren uppmanas att interagera med den fysiska 

världen. De virtuella upptäckter som användaren gör kan i många fall speglas direkt i 

den fysiska byggnad eller plats som användaren står framför, men i de fall som 

kapitlen behandlar objekt som inte längre finns kvar erbjuder brödtexten en 

förklaring till platsens historiska betydelse och hur den har kommit att förändras 

genom århundradena. Inslag som dessa, när Visir Uplandia länkar samman den 

fysiska och den virtuella upplevelsen, sammanfaller väl med applikationens tänkta 

syfte om att göra användaren uppmärksam på fysiska, historiska platser i Uppland.  

 Under momentet Uppdrag kommer användaren även i kontakt med historiska 

händelser, exempelvis branden i Skokloster, genom interaktion med både fiktiva och 

verkliga, historiska människor. Flera av dessa omnämns även i kapitlens fördjupade 

narration och användaren upplever på så vis en mer sammanhängande struktur som 

främjar skapandet av en komplex föreställningsvärld. Likaså skapas narrativa länkar 

genom applikationens uppmaningsfält, till exempel de symboler som agerar 

uppdrags- och upptäcktsmarkörer i kompassen och på kartan, samt de uppdrags- och 

upptäcktsnotiser som dyker upp direkt i den virtuella miljön. Dessa markörer och 

notiser har instruerande funktioner och förmedlar en önskan om att användaren går 

från det ena fältet till det andra så att narrationen utökas och fördjupas. 

 Genom att skapa bryggor mellan de olika fälten i den virtuella världen fördjupar 

Loggboken och dess kapitel den historiska narrationen och strukturen bjuder in 

användaren till direkt interaktion med den fysiska platsen. Detta uppmuntrar till en 

föreställningsvärld som väver samman och fördjupar användarens virtuella och 

fysiska upplevelse av platsen "Uppsala domkyrkostad". 

 Visir Uplandia, "Uppsala domkyrkostad", Loggboken, Kapitel "Sankt Eriks källa". (2018-02-01) 60
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6. Resultat och diskussion  
Den första fas som människan stiger in i under skapandet av en föreställningsvärld 

går ut på att samla in tillräckligt med information för att få en förståelse för textens 

innehåll och form.  Startmenyn i Visir Uplandia hjälper användaren att skapa en 61

grundläggande förståelse för applikationens form genom olika narrativa funktioner. 

Dels förekommer informativa inslag, som berättar hur applikationen fungerar rent 

tekniskt, och dels har startmenyn en styrande funktion som guidar användaren i hur 

den ska förstå applikationens innehåll. Startmenyn förser användaren med en 

förståelse för den virtuella miljön som inte ställer några krav på tidigare erfarenheter 

av liknande AR-applikationer. Genom dessa inslag stöttas användaren i sitt första 

steg att skapa en föreställningsvärld och inslagen kan även agera startpunkter längre 

fram i den virtuella upplevelsen om användaren stöter på tekniska problem.  

 Medan den första fasen av att bygga en föreställningsvärld går ut på att skapa en 

grundförståelse för applikationen så går den andra fasen ut på att befinna sig i och 

röra sig inom en föreställningsvärld. I denna fas lagras ny information med gammal 

kunskap och bidrar till en rikare textupplevelse.  Genom notiser med både styrande 62

och instruerande inslag i lotsas användaren runt i den virtuella miljön "Uppsala 

domkyrkostad". Notiserna gör användaren uppmärksam på viktiga, historiska inslag 

och hur den kan interagera med delar av den virtuella miljön. Historisk narration 

fördjupas och förankras även i användarens fysiska verklighet genom den länk som 

skapas genom delar av narrationen i applikationens fält Uppdrag och Loggbok.  

 Någonting som kan störa upplevelsen och tvinga användaren att kliva ur sin 

föreställningsvärld är om användaren går utanför applikationens radie och kommer 

till det som kallas för "Yttervärlden". Om så sker finns det textinslag som instruerar 

och visar användaren tillbaka till den virtuella miljön, där kan Loggboken genom sina 

kapitel utgöra startpunkter för att återskapa en förlorad föreställningsvärld. De 

textluckor som uppstår i Visir Uplandias "Uppsala domkyrkostad" beror till stor del 

på användarens egen aktivitet och val att interagera med den virtuella världen. Om 

användaren inte nyttjar de instruerande och informativa inslag som finns tillgängliga 

så är risken att användaren skapar en bristfällig föreställningsvärld full av textluckor. 

 Langer, 2005, s. 31.61

 Ibid., s. 33.62
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Med bristande kunskap blir det svårt för användaren att tolka textluckorna på ett sätt 

som fördjupar den historiska narrationen och den virtuella upplevelsen. 

 Vidare är det intressant att lyfta narrativa skillnader mellan applikationens olika 

fält, där fältet Uppdrag har en redan förutbestämd ordningsföljd som kan liknas vid 

en klassisk narration. Resterande fält påminner dock mer om läroböcker där skilda 

medier samverkar och länkar samman skilda narrationer genom exempelvis bilder 

och bildtexter. Henry Jenkins undersökning av narrativa funktioner i digitala spel 

visar att spelets struktur ofta uppmuntrar till interaktion med övriga, mer fristående 

delar av spelvärlden.  I Visir Uplandia får dock Uppdrag, som i relation till 63

applikationens övriga fält kan liknas mer vid ett spel, inte samma effekt. Uppdraget 

förutsätter inte att användaren har tagit del av applikationens övriga fält och kräver 

inte heller en sådan interaktion. Trots det skapar Uppdrag en länk mellan det 

historiska innehållet och användarens direkta upplevelse. Denna länk kan i sin tur 

skapa en vilja och nyfikenhet hos användaren att interagera med resterande fält, men 

narrationen inom Uppdrag är i övrigt en isolerad enhet och inte direkt beroende av 

de övriga fältens narration. 

 Under tidigare forskning noterades att Yu-Lien Chang med flera har utvecklat och 

utvärderat ett AR-spel med resultatet att användare tenderar att lägga fokus enbart 

på den virtuella upplevelsen, medan den fysiska platsen förlorar narrativ betydelse.  64

I fallet med Visir Uplandia vävs delar av användarens fysiska upplevelse direkt in i 

applikationens narration genom textinslag i Loggboken, samt genom den länk som 

uppstår mellan applikationen och användarens val av aktion och interaktion.  

Loggbokens textinslag uppmanar användaren till att skapa en föreställningsvärld 

färgad av både fysiska och virtuella intryck. Inslagen bidrar till en rikare helhet och 

applikationens narration blir inte en isolerad, virtuell upplevelse – det blir istället en 

dynamisk relation mellan den fysiska och den virtuella platsen där användarens 

föreställningsvärldar utmanas och uppmuntras till att bli mer komplexa.  

 Jenkins, 2004,  s. 119.63

 Chang, et al., 2015, s. 166.64

!  29



7. Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker strukturer i Visir Uplandias "Uppsala domkyrkostad" för 

att synliggöra vilka förutsättningar för skapandet av en föreställningsvärld som den 

virtuella applikationen förser användaren med. Med föreställningsvärldar menas den 

värld av förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt. 

 Visir Uplandia har studerats i fyra steg utifrån Malcolm Colliers metod för 

bildanalys. I den första fasen studeras innehållet som en helhet med syfte att skapa 

en förståelse för materialets uppbyggnad. Under den andra fasen kategoriseras 

innehållet utifrån dess narrativa funktion, för att i den tredje och fjärde fasen skapa 

en tydlig helhetsstruktur utifrån applikationens funktion som Augmented History 

och virtuellt medium. Materialet i "Uppsala domkyrkostad" kategoriseras utifrån 

olika funktioner av bild- och bildtexter, för att sedan kopplas till den övergripande 

narrationen som antingen textluckor eller startpunkter i relation till användaren.  

 Yu-Lien Chang med flera har själva skapat en platsbunden AR-applikation som de 

sedan utvärderade utifrån användarens interaktion. De kom fram till att användare 

av AR-applikationer tenderar att fokusera mer på den virtuella världen och den 

virtuella upplevelsen än den fysiska plats som applikationen är bunden till. I relation 

till denna undersökning kan vi säga att Visir Uplandia, till skillnad från Changs AR-

applikation, uppmuntrar användaren till att involvera den fysiska världen i skapandet 

av en föreställningsvärld som annars i huvudsak utgår från en virtuell miljö. 

 Analysen av Visir Uplandia visade att applikationen redan i startmenyn hjälper 

användaren att skapa och kliva in i en föreställningsvärld genom att i korta drag 

förklara applikationens innehåll och funktion. Den virtuella miljön "Uppsala 

domkyrkostad" är vidare indelad i tre interaktiva fält: Orienteringsläget, Uppdrag och 

Loggbok. Dessa fält guidar användaren genom den virtuella miljön med informativa 

och styrande inslag som kopplar samman den fysiska och den virtuella världen. Det 

sker på ett sätt som dels stärker den narrativa strukturen och dels minskar risken för 

att textluckor ska uppstå. I slutändan är det upp till den enskilde användaren att 

nyttja de främjande inslag som Visir Uplandia erbjuder för att skapa innehållsrika 

föreställningsvärldar. 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