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Abstrakt 

Detta kandidatarbetet handlar om visuella stilar och utseende i spelmiljö och hur detta 

kan påverka narrativet i ett spel. För att undersöka vår frågeställning har vi tittat på hur 

narrativ förmedlas i text, film och reklam, och hur samma metoder kan tillämpas i för att 

berätta med hjälp av spelmiljö. Vi har sedan testat dessa tillvägagångssätt genom att skapa ett 

digitalt fantasyspel som är fokuserat på just narrativ. Metoder som vi har använt oss av är 

Kanban för dess struktur i en produktionsmiljö, Matter Matters och Agentiell Realism för den 

vikten som de lägger på materialen och objekten som finns spelet och Moodboard för att till 

en början visualisera en projektide i sin helhet och senare att ta inspiration från. Vår 

designprocess var ett långt prövande på vår idé och konceptet på hur spelet skulle se ut. Vi 

utförde vår idè tillsammans med två andra grupper med egna undersökningar och idèer och 

sammanställde projektet  på ett sätt som var tillfredsställande för oss alla. I diskussionsdelen 

tar vi upp frågeställningens utveckling och projektets potentiella framtid. 

 

Nyckelord: Narrativ, Visuellt berättande, Visuella stilar, Spel 

 

This Bachelor thesis is about visual styles and the appearance of the game 

environment and how this can affect the narrative of a game. To investigate our issue, we 

have examined how narrative is communicated in text, film and advertising, and how the 

same methods can be applied in order to tell using game environment. We then tested these 

approaches by creating a digital fantasy game focused on narrative. Methods that we have 

used are Kanban for its structure in a production environment, Matter Matters and Agent 

Realism for the importance they attach to the materials and objects within the game and 

Moodboard to initially visualize a project in its entirety and later to inspire the projekt further. 

Our design process was a trial of our idea and our concept of how the game should look. We 

conducted our idea together with two other groups with their own investigations and ideas and 

compiled the project in a way that was satisfactory to all of us. In the discussion section we 

discuss the development of the research question and the potential future of the project. 

 

Keywords: Narrative,Visual Storytelling, Visual styles, Games 
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1. Samskrivning 

Vi har arbetat tillsammans i ett gemensamt dokument i Google Docs. Till en början 

har vi skrivit ett i stycke var för att vara så effektiva som möjligt och för att undvika rörighet. 

Emellertid har vi växlat stycke att skriva i och redigerat varandras skrift för att få en så bra 

text som möjligt. 
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2. Bakgrund      

Dagens spel fokuserar allt mer på berättelse och narrativ. Några av de första digitala 

spelen, som gjordes så tidigt som på 1950-talet, hade ingen berättelse utan innehöll endast 

själva spelmekaniken. De simulerade och inspirerades ofta av sporter, som tennis, eller av 

analoga spel, som schack. Under flera decennium var det denna typen av digitala spel som 

dominerade, den då ganska begränsade, marknaden (Ahoy, 2013. International Center for the 

History of Electronic Games,unknown). 

 

På mitten av 1970-talet började en ny typ av spel komma ut som var helt textbaserade. En av 

de första av detta slag var Adventure som är starkt influerat av det analoga rollspelet 

Dungeons and Dragons. Snart därefter kom, vad som idag räknas som en klassiker, Zork ut. 

Det nya formatet var helt baserat på text och i form av texten en berättelse. De var alltså raka 

motsatsen till dess föregångare där den enda texten i spelet var Start och Game over (Ahoy, 

2013. Buckler, 2012. International Center for the History of Electronic Games,unknown).  

Trots att det alltså har funnits digitala spel som ställer narrativet i centrum i över 40 år så tog 

det ganska lång tid innan de fick fotfäste i gemene hushåll. Det var inte förens på 1990-talet 

när spel/ spelserier som Final Fantasy, Elder Scrolls och Resident Evil kom ut som 

berättelsen i spelet fick uppmärksamhet och erkändes som en central del inom det digitala 

interaktiva mediet. Narrativet användes nu för att leda och ge mening till spelmekaniken. 

Även innan hade man gjort detta men nu fanns en djupare berättelse som inte bara gav 

spelaren uppgiften att rädda prinsessan från en ond drake eller dylikt, nu gav man karaktärer 

riktiga livshistorier och motiverade deras handlingar (Buckler, 2012). 

 

Allteftersom hårdvaran utvecklats har mjukvaran följt efter och blivit mer och mer avancerad. 

Tidigare spel hade ingen bakgrundsgrafik men med den nya teknologin fanns utrymme och 

möjlighet att lägga till bakgrunder. Till en början var de enkla, utan detaljer eller några 

speciella utsmyckningar. Funktion var det viktiga men med de teknologiska framstegen har 

bakgrunder gått igenom en förändring och blivit till spelmiljöer(Ahoy, 2013). 

 

De senaste åren har fokuset på narrativ blivit större inom spelutvecklingen framför allt inom 

konsolspel. Istället för att skapa ett tidsfördriv har det blivit modernt att skapa en upplevelse. 

Målet har blivit att få spelaren att tänka, fundera och känna. Både RPG-spel där spelaren själv 

får välja sin historia och spel som utspelar sig i en öppen värld blir allt vanligare och 
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merdelen av de mest hyllade och populära spelen, som The Witcher 3: Wild Hunt(2015) och 

Dragon Age: Inquisition(2014), de senaste åren har utspelat sig i en öppen värld, ofta i 

kombination med RPG-format. Att den här trenden uppstått är ingen slump då de här 

formaten lämpar sig väl till att förmedla och lägga fokus på narrativ och som en bonus ger 

formaten spelaren större frihet eller åtminstone större intryck av frihet vilket ofta strävas efter 

för att ge en mer uppslukande upplevelse, vilket är extra viktigt för att spelaren ens ska 

uppmärksamma narrativet, av spelet (Ahoy, 2013. Buckler, 2012. Playstation, 2014).  

 

Omgivningens vikt i spel har blivit större i takt med att narrativ inte enbart i form av plats 

eller utrymme, utan även som en del av narrativet. Att visa spelaren vad som har hänt och 

ibland vad som kommer att hända är ofta mer naturligt än att rakt ut säga det. Under 

produktionen av The Last of Us tittade man på hur underhållet av en stad fungerar och vad 

som händer när det upphör. Bara efter två dagar hade ett tunnelbanesystem varit översvämmat 

om man stängt av de vattenpumpar som finns där. Efter några år hade många byggnader rasat 

då översvämmade tunnelbanor och avlopp samt läckande tak hade skapat röta samt att träd 

hade börjat växa. Att visa denna effekten informerar spelaren att staden är övergiven på ett 

smidigt och elegant sätt som inte varken tar tid eller gör spelaren uttråkad (Playstation, 2014). 

 

 

3. Frågeställning 

 

4. Syfte 

Vårt syfte är att vi vill undersöka hur estetiken i spel och till viss del i film används 

och påverkar inom berättandet av en historia. Specifikt vill vi titta på stilen på 

bakgrundsmiljöer som inverkar, och i vissa fall driver på narrativet. Ofta, i filmer och spel, är 

det ord och karaktärers handlingar som berättar historien. Bakgrunden kan lätt förbises som 

ett komplement eller som prosa, endast där för att fylla utrymmet. I spel är bakgrunden ofta 

använd för att leda spelaren genom en level men ibland så används miljön även för att föra 

vidare berättelsen och som ett element av narrativet. Det kan finnas bildliga metaforer och 

olika bildspråk, former och färger, som utvecklar och fördjupar berättelsen. Vi vill föra ljus 

över detta och titta närmare på hur narrativet i sin tur påverkar bakgrunden och hur det 

förhåller sig till varandra. 
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5. Tidigare och aktuell forskning 

I detta kapitel kommer vi att skriva varför vi valde vår forskning och hur det hjälper 

oss i vår undersökning. 

 

5.1 Narrativ 

Anledningen till att vi börjar med att undersöka narrativ är att det är ryggraden i detta 

arbetet. Undersökningen innefattar flera områden men de genomsyras djupt av just narrativet 

och därför krävs en bra grund om ämnet och dess innebörd. Utan en gedigen förståelse av 

begreppet blir resterande delar av undersökningen osammanhängande och otydliga. 

 

Narrativ är berättande om det som händer och hur det ska göras. Narrativets 

utformning kan skilja sig beroende på vilken historia som ska berättas. Ett spel som World of 

Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) där man skapar sin egna spelar gjord karaktär där 

man inte har sin egna historia utan man följer karaktärer som finns i spelvärlden och deras 

historia genom quests som man ska utföra för dem för att få fram historien. Medan man i 

spelet Assassin's Creed: Origins(Ubisoft, 2017) följer karaktären Bayek och hans fru Aya när 

de försöker hämnas deras sons död och där har narrativet fokus på dessa två karaktärer. Båda 

av dessa spel visar att man kan få fram starka historier på olika sätt.  

  

En narrativ text har ofta en viss uppbyggnad. Det finns många olika modeller för den 

här uppbyggnaden och innehållet. Vi har valt att titta närmare på den modell professorn 

Seymour Chatman har skapat och presenterar i boken Story and discourse: Narrative 

structure in fiction and film(1978), där han visar vilket innehåll enligt honom en narrativ text 

borde ha. Chatman var professor i retorik och film vid Berkeleys universitet i kalifornien och 

har skrivit flera böcker om ämnet narratologi.  Modellen har grenar som delar på sig i två, 

Story och Discourse, där “story” delas upp i underrubriker medan Discourse inte delas upp. 

Kort förklarat är Story är vad det som händer och Discourse beskriver hur det händer. Story 

har två underkategorier: Event and Existents. De delar sig i sin tur ytterligare. Events består 

av Actions och Happenings och Chatman har delat Existents i Characters och Settings. 
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(Bild 1, Chatmans model) 

Events är samma sak som händelse och med det menar författaren den händelsen i 

narrativet som driver fram Storyn med hjälp av karaktärernas agerande. Samtidigt är 

Happenings de händelser som som karaktärerna inte inte kan påverka. Existens är det som 

existerar i narrativet och storyn. Characters är en viktig del i de flesta historier som till mångt 

och mycket driver berättelsen framåt genom sina handlingar. De kan även påverka narrativet 

för historien genom sin utformning. Ett enkelt exempel är om en karaktär är mänsklig eller 

inte. Det påverkar både mottagarens uppfattning om berättelsen och hur karaktärer interagerar 

med varandra.  Setting är bakgrunden där allting utspelar sig och var det utspelar sig kan 

påverka händelserna och historien på stora och ibland små sätt, då vår undersökning handlar 

om visuella stilar och narrativ kommer setting vara en stor del av det vi kommer att göra 

(Chatman, 1978). 

 

Det finns en ännu större version av den här mallen som är mer djupgående men det är 

sällan som det är nödvändigt eller ens lämpligt att använda denna version för de flesta 

författare(Chatman, 1978). 

 

5.2 Narrativ i film och text 

Hur man förmedlar en historia i ett spel skiljer sig från hur man förmedlar narrativ i de 

mer traditionella medierna text och film men det finns fortfarande kopplingar och likheter. De 

olika medierna ger olika intryck som alla måste räknas in i hur narrativet ska uppfattas av 

mottagaren. Chatman tar upp några av skillnaderna mellan text och film i sin bok Story and 

discourse: Narrative structure in fiction and film(1978). I en text har författaren större 

kontroll över vad mottagaren vet än i rörlig, eller för den delen statisk, bild. En miljö behöver 

inte beskrivas och på så sätt är det ett mysterium för läsaren. I film är det svårt att generera 

samma effekt. Att använda en helt svart eller vit omgivning kan tyckas vara ett alternativ till 

den totala avsaknaden men i praktiken ger de mottagaren olika intryck som inte ges av i 

texten där miljön saknas. En helt svart omgivning ger ofta intryck av natt eller det mer 

filosofiska alternativet ensamhet och vitt kan ses som himlen efter döden(Chatman,1978).  

 

En annan skillnad mellan text och film är att film har en fysisk gräns i form av bildens 

ram. Som tittare vet man endast vad man ser och hör i en film och det man ser är avgränsat till 

bildens format. Med hjälp av kamerans rörelse kan tittaren få en uppfattning om vad som 
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finns runt bilden men aldrig faktiskt veta. I textformat finns inte denna avgränsning. Om en 

plats beskrivs i text slutar inte platsen för att beskrivningen slutar, den fortsätter tills den 

explicit i texten tar slut eller blir till en annan plats(Chatman, 1978). 

 

Filmens fysiska inramning har en annan effekt på narrativet. Det går inte att bortse 

från något i bild. På en folkfylld gågata kommer alltid det finns ett exakt antal människor som 

alla ser ut på ett specifikt sätt. I text är detta beroende på vad läsaren väljer att se i sitt sinne. 

På samma sätt kan ett objekts beskrivning aldrig bli fullständig oavsett hur noga det beskrivs i 

text. Däremot kan inte objektets beskrivning bli ofullständig i bild. Det som visas är och på så 

sätt är det obestridbart(Chatman, 1978). 

 

5.3 Narrativ i digitala spel 

Som ett narrativt medium fungerar digitala spel något annorlunda från både text och 

film. Eftersom digitala spel är beroende av interaktion är detta något som måste tas hänsyn till 

och formatet har flera andra egenskaper som måste inkvarteras. Grant Tavinor forskar på 

förhållandet mellan konst och videospel och lär ut om ämnet vid Lincoln University i Nya 

Zeeland. Han har även skrivit boken The Art of Videogames(2009) där han bland annat 

diskuterar hur narrativ faktiskt fungerar i digitala spel.  

 

Narrativ kan visas på många olika sätt inom digital spel, många liknar de sätt som kan 

hittas i både text och rörlig bild men hur de är implementerade i spel är något annorlunda. 

Förutom hur narrativ visas i digitala spel skiljer sig även uppbyggnaden. Den traditionella 

mallen med början, mitten och slut har mindre fokus. Detta beror en del på att spelets 

berättelse är knuten till spelarens handlingar. Spelaren bestämmer sig inte nödvändigtvis för 

att göra vad utvecklaren hade tänkt vid en viss tidpunkt i spelet (Tavinor, 2009). 

 

Tavinor tar upp bland annat att merdelen av ett spels narrativ oftast visas i så kallade 

“cut-scenes”.  En cut-scene är ett bra sätt att få fram händelser som skulle vara omöjliga att 

spela genom gameplay. I själva cut-scenen gäller samma förhållningsregler som inom film 

och man använder gärna tekniker som filmskapandet har etablerat som kamravinklar och 

rörelser, men som utvecklare är det viktigt att längden och mängden inte är för stor. Risken är 

annars att spelaren blir ointresserad och på så sett inte tar del av berättelsen. Ett alternativ till 

cut-scenes är att ha dialog under spelets gång medan spelaren har kontroll. Detta är ett 
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elegantare sätt att driva narrativet framåt då det inte avbryter spelets gång utan endast lägger 

till ytterligare ett element i historien. Precis som Chatman poängterar Tavinor dock att precis 

som i film kan inte mottagaren fylla ut omgivningen själv som en läsare skulle göra med en 

text.  

 

Det som vi är mest intresserade av är såklart hur miljön påverkar narrativet. Ett 

exempel som Tavinor ger är kopplat till just text. Genom att interagera med världen kan 

spelaren hitta objekt som kan antingen användas, till exempel en nyckel som öppnar en dörr, 

eller som kan berätta något, till exempel ett brev. Oavsett vad spelaren interagerar med 

kommer dess utseende berätta något. Bakom en stor dörr som är låst finns antagligen något 

som antingen för spelet vidare eller kommer att underlätta i spelet som pengar eller ett vapen. 

Om ett objekt går att interagera med brukar de ha ett utseende som sticker ut från mängden. 

Det kan vara att objektet har en starkare färg, bättre texturer eller att de till och med är märkta 

med en symbol (Chatman, 1978. Tavinor, 2009).  

 

I en artikel skriver filosofie-doktoranden Asaf Friedman(2015) att ett sätt att höja 

immersion i ett digitalt spel är att skapa en passande atmosfär  till exempel genom att göra 

miljön så realistiskt som möjligt. Även Friedman nämner vikten av att kunna interagera med 

omgivningen och de objekt som finns i den. Beroende på vilken historia som berättas i spelet 

är olika element viktiga. I ett skräckspel är det viktigt att skapa spänning. Ett sätt att göra 

detta kan vara att använda dunkla färger eller vara sparsam med ljuskällor. Om spelaren inte 

kan se omgivningen kommer den vara mer på sin vakt och spänd inför vad som 

händer(Friedman, 2015).  

 

Tavinor påstår även att spelaren skapar sitt eget narrativ varje gång den försöker lösa 

spelets mål. På så sätt finns det en näst intill oändlig mängd narrativ i varje spel, men de flesta 

kommer sluta i  misslyckande. En bana eller level i ett spel måste ha minst ett men oftast 

ganska många “rätta” narrativ då det ur en programmerings-synpunkt eller design-synpunkt 

inte är möjligt att skapa en spelbana med hur många “rätta” narrativ som helst. För varje 

“rätta” narrativ finns dock många fler narrativ som är “fel”. Tavinor vill alltså räkna allt som 

spelaren faktiskt spelar som sitt egna narrativ(Tavinor, 2009). 
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5.4 Visuell estetik 

Anledning till att vi valde att använda oss av visuellt estetik var för att det är ett 

område som intresserar oss mycket, vi valde det även på grund av att man kan visa så mycket 

med det visuella och att berätta intressanta historier. 

 

Den visuella estetiken kan förmedla många historier och känslor. I boken Bild och 

samhälle: Visuell analys som vetenskaplig metod.diskuterar författarna Aspers, Patrik, 

Fuehrer, Paul & Sverrisson, Árni i kapitel  “produktion och konsumtion av reklambilder” om 

hur olika företag använder reklambilder och estetiken i dem för att kunna sälja sina produkter. 

Författarna som skrivit denna boken är allihopa professorer i sociologi vid tre olika lärosäten i 

Sverige.  I boken använder författarna ett exempel från Calvin Kleins reklamkampanj för sin 

parfym CK One under 1994 där de använde sig modellen Kate Moss där modeföretaget ville 

visa att alla kan använda sig av den. I kampanjen visas flera olika personer som alla ser olika 

ut. I boken skriver de att människorna som är med i fotot ser ut att vara placerade där, att det 

inte ser ut att känna varandra eller vara vänner och i mitten av allt finns Moss som ska få 

målgruppen att bli mer intresserad på grund av sin stjärnstatus. De andra personerna i 

reklambilden var då ovanliga i världen av reklam. De flesta av dem såg inte ut som den 

perfekta ideal-kvinnan eller mannen som tidigare skildrats i reklam. Människorna är 

fortfarande modeller men till skillnad från tidigare reklamkampanjer har de olika hudfärger 

och väldigt olika utseende. En av de stora anledningar till att de valde att analysera just denna 

reklamkampanj kan vara att kampanjen vann fragrance foundation pris för både bästa reklam 

för både manlig och kvinnlig parfym(Aspers, Fuehrer, Arni, 2004).  

 

Den visuella estetiken skiljer sig i varje reklam beroende på vilken produkt som de vill 

sälja, i den reklamkampanjen som de pratar om vill de sälja en unisex parfym, och på grund 

av det behöver de använda både kvinnor och män. Etiketten unisex gör så att de måste visa att 

alla blir påverkade av parfymen och på så sätt att användaren blir attraktiv genom att använda 

den (Aspers, Fuehrer, Arni, 2004). anledningen till att vi valde att använda oss av Bild och 

samhälle: Visuell analys som vetenskaplig metod som källa är för att de taktiker som de 

diskuterar om som reklam reklam använder sig kan man även använda sig av för spel. 

 

Evripides Zantides har en master i grafisk konst och lär ut vid Cyprus University of 

Technology. I sin bok Semiotics and visual communication: Concepts and practices(2014) 
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drar han paralleller mellan reklam i posterform och att framföra ett budskap, vilket är just vad 

vi vill göra. Det exemplet som Zantides ger i sin bok är reklam på allmän plats i Frankrike. 

Redan på 1800-talen var Frankrike känt för sina enkla men visuellt slående posters. Trots att 

de ofta innehöll text var den inte nödvändig för att mottagaren skulle förstå dess innebörd. På 

mitten av 1900-talet var den vanligt att måla reklam på husväggar och liknande, främst nära 

vägar. Denna reklamen riktade till motoristerna och därför var det viktigt att följa 1800-talets 

exempel med att använda slående visualiseringar. En förare har inte tid att läsa i farten utan 

skulle förstå reklamens budskap utan någon längre text(Zantides, 2014).  

 

Visuell estetik i spel är viktigt för att man ska kunna få fram den känslan man vill ha 

sitt spel. Spelets utseende och de karaktärer som är med, är det som berättar historien i spelet 

och i de flesta spelen är deras utseende bestämd och kommer inte att ändra på sig drastiskt 

under längre perioder. 

 

 
(Bild 2, Bild från Alice: Madness returns) 

 

Ett spel som har en tydlig visuell stil är spelet Alice: Madness Returns som är löst 

baserad på Lewis Carrolls bok Alice in Wonderland(Carroll, L., Haughton, H., & Carroll, L., 

1865). Både spelet och boken handlar om Alice Liddell men efter det skiljer sig historien 

något mellan spel och bok. I spelet måste Alice ta sig igenom Wonderland för att kunna ta 

reda på vad som hände hennes familj, om det var hennes fel att de brann inne eller om någon 



12 
 

hade saboterat allt. I spelvärlden har allting en sorts 1800-talsstil med tanke på att den utspelar 

sig då, men allting är även väldigt skrämmande och mörkt för att det ska passa in med hennes 

mentala hälsa. Längre in i spelet blir allting mörkare och mörkare för att passa ihop med 

upptäckandet att hennes familj blev mördad i en mordbrand för att hennes psykiatriker skulle 

kunna undersöka henne. Detta spelet visar en bra estetik för vad de vill få en att känna 

(Carroll, 1865). 

 

I detta kapitel om tidigare och aktuell forskning har vi tittat närmare på hur narrativ 

fungerar, inte bara i spel men även i andra medier som bok och film. Chatman och hans 

modell för narrativ har varit en central källa eftersom den används i olika medier. Vi har även 

undersökt reda på hur bakgrunden påverkar hur man berättar en i historia i både film och bok 

och hur de skiljer sig åt. Den visuella stilen, i form av form, färg och ljus, i spel ändrar hur 

spelaren uppfattar spelet och dess berättelse. Spelaren skapar även sin egen berättelse i spel 

genom att agera och interagera, vilket gör möjligheten att faktiskt agera och interagera 

avgörande för ett spels narrativ. 

6. Metoder 

I denna delen kommer vi att skriva om vilka metoder som vi  använde och varför vi 

valde att använda just de metoderna.Vår undersökning handlar om till stor del om det visuella, 

både tvådimensionella och tredimensionella. Därför har vi valt att arbeta i båda 

dimensionerna i vår gestaltning.  

 

6.1Matter Matters 

Matter Matters är en metod som innebär att det som finns i världen har ett syfte som 

de ska uppfyllas och har en anledning till att de är på den platsen de är på. 

Karen Barad var den personen som kom på metoden och den fick hon ut från de texter 

som hon har skrivit. I de texter som hon skriver om Matter Matters säger hon att det är en 

metod som ger objekten ett syfte till att de är där, att de tillhör platsen de är och inte är 

utplacerad helt slumpmässigt(  

 

Ett exempel är om man spelar ett spel där man är inlåst i ett kök och ska ta sig ut 

därifrån, då är det inte naturligt att hitta en skruvmejsel och använda den för att ta sig ut. Det 

är mer naturligt att hitta en kniv eller andra bestick som man kan använda för att ta sig ut från 
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köket. Det det vi vill är att det vi gör har en anledning till att det är där på det sättet vet man 

att det som berättas genom objekten är det man vill ha berättat. 

 

6.2 Agentiell Realism  

Agentiell Realism är ett viktigt begrepp inom matter matters som ger alla objekt en 

egen agens, att de kan göra saker utan att det blir påverkad av mänskliga krafter. Vilket 

betyder att objekten kan påverka dess omgivning utan att vi som människor har någonting att 

göra med det. Anledningen till att vi använder oss av denna metoden är att vår undersökning 

handlar om stilar och om bakgrundsmiljöer, vi vill undersöka om bara bakgrunden och stilen 

på ett spel kan påverka hela historien eller rentav berätta den själv. 

 

En beskrivning som finns på agentiell realism är när ett objekt eller ett djur gör eller 

utför uppgifter och saker utan att vi som människor påverkar dem och får dem att göra det. 

Användning av Agentiell Realism gör att man lättare kan hitta en anledning till varför ett 

objekt gör det de ska göra utan att människan gör det. Karen Barad, kvinnan som kom på 

metoden är en teoretisk fysiker och hon kan ha uppfunnit den för att hjälpa henne med hennes 

arbete(  

 

6.3Kanban 

Kanban är en agil metod där man till en början bestämmer, summerar och sedan delar 

upp vad det är som behöver göras i mindre beståndsdelar. Därefter skriver man upp de olika 

delarna på post-it lappar eller liknande, det viktiga är varje del av projektet är uppskrivet på 

en egen ruta, lapp eller liknande. Vi valde att använda hemsidan Trello, som är ett 

onlineverktyg för projekt som är baserat på kanban. Post-it lapparna placeras sedan ut en av 

tre kolumner där det står To Do, Doing och Done. I kolumnen To Do finns det som behövs 

göras, alltså börjar alla lappar i denna kolumnen. På Doing lägger man in de saker som man 

håller på med just nu och på så sätt kan alla i gruppen se vad som görs och för att göra det 

ännu tydligare vad som arbetas på skriver även vem det är som håller på med saken.  

 

Kanban passar bra för mindre arbetsgrupper för att organisera sitt projekt. Hela 

gruppen har en bra överblick av vad de andra arbetar med och hur långt man har kommit på 

projektet. Metoden är inte heller beroende av hierarkiska roller inom projektgruppen för att 
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organisera arbetet. Det finns alltså ingen chef eller ledare vilket gör att alla i gruppen är 

jämställda i beslutstagande och utförande och har lika ansvar( Skarin,2015). 

 

6.4 Moodboard 

Syftet med att skapa en moodboard är främst att den ska inspirera ens arbete. Det är en 

samling av bilder som tillsammans bildar ett kollage, en helhet som representerar och visar 

vad man arbetar mot. Man får en överblick av vilka färger, former och andra intryck som ens 

design ska fånga. Den kan vara digital eller i fysisk form vilket ger olika form på 

moodboarden. En fysisk moodboard behöver inte vara helt tvådimensionell. Den kan ha 

textur, kanske en tygbit eller pärlor vilket den digitala moodboarden inte kan. Däremot kan 

den digitala versionen ha rörliga bilder.  

 

Huvudsaken är att designern/a förstår och inspireras av moodboarden. Ibland kan det 

vara formen i en bild som är viktig för arbetet men en utomstående kan lätt tolka färger eller 

motiv som det essentiella men det är designerns tankar som räknas inte en utomstående 

person. 

 

En moodboard ger en överblick av hur ett arbete ska se ut. Detta är en stor fördel när 

det är flera som designar till samma arbete. Det är lätt att arbetet ser lite spretigt eller 

osammanhängande ut med flera skapare vilket kan undvikas genom att med jämna mellanrum 

titta på arbetets moodboard för att bli påmind om hur det ska se ut( Markopoulos,2016). 

 

6.5 Digital 3D- modellering 

3D-modellering är när man gör de assets som man behöver i spelet. Assets är 2d- 

skisser och ideer som blir till faktiska modeller som man kan lägga in i och använda sig av i 

det tredimensionella spelet som vi skapar. När man arbetar med 3d-modellering försöker man 

alltid att få modellen att likna det som man har skissat fram, men på grund av begränsningar 

som finns går det inte alltid att resultatet blir helt som man vill att de ska se ut, precis som 

alltid när det gäller ide och utförande. 
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6.6 Brainstorming 

Denna metod är till för att få fram ideer. Man skriver upp alla ideer man har till en 

början oavsett om det är en bra eller dålig ide. Även en så kallad dålig ide kan bli en vinnande 

ide, kanske genom bara utveckla den eller genom att lägga ihop den med en annan ide. 

Genom att använda brainstorming får man en bra överblick av vad man vill göra i ett projekt 

och genom ideerna föds nya ideer vilket gör metoden till en utmärkt utgångspunkt i ett projekt  

(Markopoulos et al, 2016). 

 

6.7 Illustration 

Att skissa, teckna och måla kan samlas i ett begrepp: illustration. Skisser är en snabb 

visualisering av en idé. Den ska endast ge en överblick utan detaljer eller finess. Att använda 

en skiss gör att sinnets bild av idén blir konkret och man lättare förbättra sin ide då och att den 

är konkret gör att man även kan jämföra den med andra skisser. Alltså får man en bra 

överblick för sin ide på kort tid vilket gör att man kan spendera mer tid på att utveckla den. 

 

 Att teckna och att måla är liknande metoder som ofta används tillsammans. Att teckna 

är att skapa en bild med hjälp av streck medan att måla gör man genom att skapa färgpartier 

som bildar en bild. Dessa metoder förverkligar en idé och är ofta en fortsättning av en skiss. 

Vi har valt att illustrera digitalt med hjälp av ritplattor i programmen Adobe Illustrator och 

Adobe Photoshop då de lämpar sig bra till illustration och vi har tidigare erfarenheter av 

programmen. Förutom att vi är bekväma i att illustrera digitalt förenklar det när 

illustrationerna ska användas i spelet. En analog illustration behöver bli inskannad till digital 

form och redigeras för att till slut bli en del av spelet.  

 

Vi har använt oss av den agila projektmetoden Kanban för att organisera vårt 

gestaltande. Agentiell realism och Matter matters är vetenskapliga metoder som vi har använt 

som designmetoder för att kunna ge vikt och mening till omgivningen i spelet. Brainstorming 

och Moodboard är designmetoder som vi använde för komma igång med vår ide och utforska 

olika aspekter av dem. Illustrering och 3D-modellering är de metoderna som vi har skrivit om 

är till för att kunna skapa objekt till spelet vi har gjort. 
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7. Designprocess 

I detta kapitel kommer vi att skriva om hur det gick till när vi skapade vår gestaltning 

och vilka verktyg vi använde för att göra det. Vi kommer att berätta om vilka beslut vi tagit 

och motivera varför.  

 

Vi har arbetat med två andra grupper med vår gestaltning. De andra grupperna hade 

egna undersökningar där de granskade sina egna frågeställningar. Varje grupp fick ett område 

inom gestaltningen de ansvarade för som passar sin undersökning. Det område som var vårt 

ansvar var spelmiljön. En annan grupp ansvarade för berättelsen och narrativet och den sista 

gruppen fick ansvara för karaktärsdesign. Däremellan fanns konstant en öppen dialog om hur 

saker ska göras, se ut, fungera och vad som behövs oavsett vem som hörde till vilken grupp. 

 

7.1 Idé och koncept 

När vi började att fundera på vad vi ville skapa, diskuterade vi vad vi ville göra och 

vad som skulle kunna vara intressant att skapa. Vår första tanke var visuellt berättande och för 

att komma på fler saker som hade med det att göra gjorde vi en mindmap där vi utgick från 

visuellt berättande. För att utveckla mindmapen använde vi oss för första, men inte sista, 

gången under detta arbetet brainstorming. 

   

(Bild 3, Vår första mindmap) 
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Vår första mindmap såg ut på detta viset. Vi började med att använda oss av visuellt 

berättande som utgångspunkt, sedan pratade vi om vad vi ville arbeta med, spel var något 

båda av oss ville arbeta med för att vi tycker att det är roligt att spela spel men vi ville även 

skapa spel och som om vi kunde bli lika bra som de andra som kan göra det.  

 

Vi tänkte att vi ville fokusera på något i spelvärlden som skulle kunna passa bra in 

med visuellt berättande då tänkte vi att miljön ofta hamnar i skymundan och man skulle 

kunna göra så mycket med miljön. En annan sak som har med det visuella berättande att göra 

är den estetiska stilen, då den kan berätta mycket om vad det är tänkt att vara för stämning 

och för att göra det mer intressant ville vi även jämföra olika estetiska stilar för att se hur de 

skiljer sig åt och vad i dem som liknar andra 

 

I början ville vi även göra något med genrer och undersöka dem på något sätt, kanske 

ändra på dem eller jämföra dem. Vi valde att i så fall skulle vi använda oss av fantasy i vår 

undersökning och gestaltning. Anledningen till att vi valde att använda oss av fantasy var för 

att fantasy är en stor genre inom nästan alla sorters media och att man kan göra mycket i 

genren för att det finns ytterst få gränser och de gränser som finns skapar man själv och 

därmed existerar gränserna bara i sitt eget sinne.  

 

Redan nästa iteration av mindmapen blev spelmiljö mer centralt och vi hade bestämt 

oss för att undersöka just visuellt berättande i spelmiljö. Vid den här tidpunkten hade vi även 

börjat arbeta med två andra grupper i gestaltningen. När vi började arbeta på vår gestaltning 

tillsammans bestämde vi att vi skulle göra ett tredimensionellt spel i Unreal Engine. Vi hade 

därefter brainstorming om hur vi ska göra, hur det skulle se ut och vad vi ville ha med i spelet, 

inom den ramen vi kommit överens om. Här var vi även väldigt noggranna med att alla 

gruppers undersökningar skulle passa in på gestaltningen.  

 

Två av tre grupper i detta projekt hade undersökningar som var starkt knutna till 

berättande och narrativ och därför var det självklart att spelet skulle vara det samma. Vårt spel 

skulle ha en historia i sig och och hur man faktiskt spelar var mindre viktigt. Till en början 

ägnade vi oss inte med spelmekaniken utan den fick växa fram efter hand vi lade till saker i 

historien och i spelet. Många av de saker i spelet som är kopplat till narrativ är saker från våra 

undersökningar som vi har redan sedan de första brainstormingarna velat få med. Vad exakt 
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historien i spelet skulle vara bestämdes senare men vi diskuterade löst om att narrativet skulle 

vara uppbyggt kring att en karaktär i spelet skulle hämta eller hitta något. Kanske skulle 

karaktären plocka blommor till sin mamma eller något liknande. Något som däremot var 

konkret bestämt var att spelet skulle utspela sig i en fantasyvärld.  

 

Då vi ville göra så mycket som möjligt inom den tidsperiod vi fått och få så mycket ut 

av tiden som möjligt, bestämde vi att spelet skulle vara “low-poly” alltså att allt i spelet är 

uppbyggt av ett lägre antal polygoner än vad som är standard idag. Detta beslutet gör att 

spelet kan se elegant och färdigt ut utan att det är mycket detaljer vilket sparar tid. Att ha färre 

polygoner gör att påfrestningen på datorn som ska köra spelet inte blir lika stora och att man 

kan ha med fler objekt inne i spelet. 

 

När vi diskuterade hur vi ville ha miljön pratade vi om att kanske använda så kallad 

High-Fantasy stil eller något liknande för det är det som oftast förknippas med genren. Det 

stora problemet med det är att high-fantasy har ofta mycket detaljer vilket hade ökat 

polygonmängden och tagit mycket längre tid att skapa. I stället kom vi på att vi kunde ändra 

radikalt på saker i miljön för att skapa något mer modernt och nytänkande. En av de första 

ideerna var att ta bort alla ljuskällor i himlen som sol och andra stjärnor. Alternativa ljuskällor 

skulle vara kunna vara floran men vi ville ändra på växter mer än att bara gör dem 

självlysande. Eftersom vi skulle använda färre polygoner kom ideén fram att använda oss av 

enkla geometriska former till viss del som sfärer och kuber. I stället för ett vanligt träd kom vi 

på att det kan vara sfärer utplacerade i formen av ett träd. Från början tänkte vi även att 

sfärerna skulle lysa och att om spelaren slog på “trädet” skulle de lysande sfärerna ramla ner 

på marken och lägga sig på ett sätt som visade vägen för spelaren.  

 

 
(Bild 4, Karta över område som spelet utspelas) 
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På en whiteboard skissade vi upp en övergripande karta för spelet, både för att ha som 

referens i berättelsen och för att se vad som behövdes finnas i miljön. Vi började med att rita 

en ytterlinje för kartan och sedan fylla den med en flod, skogsområde, berg och liknande. 

Eftersom vi ritade kartan på whiteboard var det lätt att flytta eller ändra på saker och 

dessutom är det ett bra sätt att bedöma avstånd och ytstorlekar. 

 

7.2 Spelets handling 

Spelets handling skrevs till en början som en berättelse på engelska av den grupp som 

ansvarade för just berättelsen. De andra grupperna har haft inflytande genom att ge råd och 

komma med idéer för innehållet. Vi som ansvarat för miljön har fört en kontinuerlig dialog 

med de som skrivit berättelsen för att försöka få miljön att hjälpa narrativet så bra som 

möjligt. 

 

Spelets huvudkaraktär är Mirrim, en ung pirat, som efter ett skeppsbrott befinner sig 

uppspolad på en främmande strand. Snart inser hon att det är mer en stranden som är 

främmande. Marken är röd, det flyter kristaller i vattnet, det svävar flera sfärer i luften som 

utgör formen av ett träd och det är mörkt. Snart stöter Mirrim på en excentrisk kvinna vid 

namn Donnowae som berättar för Mirrim att hon befinner sig på ett magiskt reservat men 

exakt var i världen det här magiska reservatet är vet hon inte. Donnowae ger Mirrim tipset att 

gå till en by i närheten för att få veta mer och avslutar med att varna för att gå i vattnet. Efter 

att Mirrim utforskat området några timmar hittar hon en stor port, en väg bort från reservatet. 

För att få gå in i porten måste Mirrim ge portvakten ett skriftligt tillstånd som hon inte har. 

Uppgivet går hon därifrån men möter snart Falhan som är byns magiker som erbjuder sig att 

tillverka en fackla till Mirrim om hon letar upp en korallsten, en trädsfär och en 

kristallblomma. Snart har Mirrim en fackla och återvänder till att leta efter ett sätt att komma 

från reservatet. Genom att hjälpa en liten pojke hitta rätt bär till sin sjuka mamma får Mirrim 

reda på hur hon ska göra för att portvakten ska släppa förbi henne och då hon har facklan kan 

hon se i den mörka tunneln bortom porten. Inte långt senare hittar hon en identisk port som 

hon öppnar. 
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7.3 Agentiell Realism 

Vi använde oss av agentiell realism på det sättet att vi lät objekten i spelet ha en egen 

agens utan att spelaren skulle ha gjort någonting med objektet först. Vilket gör att världen blir 

mer levande för spelaren och att den inte bara reagerar på vad som spelaren gör. Att världen 

känns levande är viktigt för oss på grund av vår frågeställning som handlar om just miljön och 

bakgrunden. 

 

7.4 Matter Matters 

Matter matters användes som ett sätt att ge objekten mening, att de har en anledning 

till att de är just där. Det hjälpte oss att inte lägga in onödiga saker in in spelet, att inte göra 

saker som tar tid ifrån allt annat som ska göras i spelet. Detta har vi klarat av på ett sätt genom 

att ge de objekten som finns egenskaper som gör att de behöver finnas, att de kan hjälpa 

spelaren fastän man inte vet det från början. 

     

7.5 Genomförande 

Då vi använde oss av kanban började vi att skriva upp de saker som behövdes göras. 

Hela spelkonceptet var inte klart när vi började arbeta utan konceptet fortsatte att växa under 

arbetets gång. Detta var dels för att komma igång och dels för att slippa göra dubbelt arbete. 

Att arbeta iterativt och agilt gör att ändrade planer inte kräver mindre extraarbete. Det gjorde 

även att vi inte slösade tid på att tvinga fram ideer utan de har växt fram organiskt. På 

hemsidan vi använde oss av för att organisera kunde vi på varje digitala “post-it”lapp lägga 

till beskrivning och checklista då varje sak ofta bestod av flera steg till exempel: skiss, 3d-

modell och programmering. Vi har även använt oss av en delad Google Drive med olika 

dokument som hela berättelsen i text, beskrivningar av assets och bildfiler. Här finns det 

mesta material och information om och till gestaltningen. 

 

Vi började med att försöka visualisera våra ideer först med att göra en moodboard och 

sen fortsätta genom att skissa. Moodboarden gjorde vi digitalt genom att sätta ihop bilder i 

photoshop. Bilderna kommer från att alla i gruppen sökte efter bilder på de saker och ting vi 

bestämt att vi skulle ha. Under bildsökandet utvecklades konceptet lite oväntat när vi fick upp 

en bild från en del av spelet World of Warcraft. Denna delen av spelet är uppbyggt av 

kristaller. Det gav oss inspiration till i stället för lysande träd som ljuskälla skulle vi ha 
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blommor i kristall som lyser. Detta i sin tur födde ideen om att inte använda oss av texturer på 

våra 3d-modeller utan att göra dem i olika material. 

 
(Bild 5, Färgtema och Blommkoncept) 
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(Bild 6, Moodboard) 

 

En annan oväntad sak som blev till av moodboarden var färgtemat till spelet. En av 

bilderna vi letat upp till hade färger som vi fastnade för. Det var denna bilden som blev 

grunden till färgtemat. Vi var dock tvungna att modifiera färgerna från bilden för att passa 

vårt spelkoncept. Bilden vi utgick från är huvudsakligt klarblå och starkt orange med små 

inslag av ljusare och mörkare nyanser av de färgerna. Då vi ville ha en mörkare värld med 

små men intensiva ljuskällor var vi tvungna att använda mer av de mörkare och ljusare 

nyanserna och använda de starka blåa och orangea mindre. För att visualisera färgtemat 

gjorde vi en bild i photoshop med de färger vi tänkt använda oss av. Denna bild visar även 

ungefär hur mycket av en färg ska finnas i gestaltningen. Ju större parti av bilden som tas upp 

av en färg desto mer ska den användas. Till exempel finns det mycket av mörkblått och 

mörkrött som är nästan svarta alltså ska merdelen av spelet vara i dessa mörka färger.  

 

När vi hade en moodboard som visade vad vi skulle sträva efter och ett färgtema 

började skissandet. De allra första skisserna gjordes analogt med penna o papper. Dessa 

skisserna var endast till för att visa en ide för de andra i projektgruppen. Sen skissades mest 

digitalt i photoshop med en ritplatta. Till en början arbetade vi båda med skisser men snart 

delade vi upp arbetet så att en arbetade mestadels med 2d och en arbetade mestadels i 3d. För 

att efterlikna spelmiljön bättre skissade vi på grå bakgrund istället för vit. Genom att 

bakgrunden var mer lik den miljön som skissmotivet till slut skulle befinna sig i, fick vi en 

bättre bild av hur det skulle kunna se ut när vi var klara. 



23 
 

 
(Bild 7, Ekträd konceptbild.) 

 

De första sakerna vi började skissa på var olika träd och blommor. Träden består av 

sfärer och är inspirerade av ekträd respektive palmträd. Då vi hade ritat ut en strand på 

spelkartan passade en palm bra där eftersom palmer ofta växer på stränder. Det trädet som 

finns i resten av spelet är baserat på en ek. Ekträd har genom tiderna betraktats som ett starkt 

och värdefullt trädslag och speciella träd inom fantasy är ofta just ekträd. Blommorna var 

inspirerade av flera olika sorters blommor, den första blomman var inspirerad av Näckrosor. 

Detta var för att vi ville ha någon sorts blomma som finns i vatten men som även kunde vara 

tillräckligt stor för man skulle kunna gå på den. Anledningen till att man skulle kunna gå på 

blomman var att de skulle placeras ut som en bro över en å i spelet.  

 

Den andra blomsorten som kom med i spelet var en blandning av både Snödroppar 

och Dahlior. Vi ville ha den långa stjälken från snödroppen och blomhuvudet som hänger ner 

lite. Anledningen till att vi valde Dahlior var för att de både hade många blomblad men även 

för att vi tyckte att de var fina att titta på. Vi gjorde att alla blommorna var gjorda av lysande 
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kristaller för att man ska använda en av blommorna som ett sorts bränsle för en fackla som 

man ska använda för att ta sig igenom en mörk grotta.Vi hade gjort några skisser där 

blommorna var gjorda av vanliga kristall-former men vi bestämde oss för att inte använda oss 

av dem och istället göra dem endast i materialet och inte utformning. 

 

3D-modelleringen gjordes med hjälp av ett 3D-modelleringsverktyg som den av oss 

som gjorde modellerna har erfarenhet av sedan tidigare, Maya, vilket gjorde att vi visste mer 

om programmet och programmets förmågor och hur man skulle kunna skicka över modellerna 

till spelet. Modellerna gjordes med hjälp av skisserna som hade gjorts. Träden var de modeller 

som var både de mest frustrerande att göra men trots att de var de som var enklast på grund av 

att de är gjorda av många sfärer som skulle placeras så att de både såg ut som ett av träden 

antingen eken eller palmträdet. Att de var mest frustrerande beror på det tog en lång tid att ha 

arrangerat dem i rätt form och det var repetetivt. 

 

 Vi var tvungna att sänka polygon antalet på träden med anledning till att det var för 

många vilket gjorde att de tog för mycket resurser från datorn. När vi hade sänkt antalet 

polygoner i modellerna och ersatt dem med många polygoner i spelet gick det mycket 

mjukare. Just hur mycket av datorns resurser som spelet använder sig av är en av de största 

begränsningar inom spelutveckling. Om spelet använder sig av för mycket resurser kommer 

datorn att bli trögare vilket resulterar i att spelet fungerar sämre eller till och med inte 

fungerar alls. Det i modellerna som kan ta mycket resurser är hur många polygoner som en 

modell använder sig av och för att sänka antalet polygoner som en modell använder har vi 

varit tvungna att göra de kantigare. 

 

Ett sätt som många spel använder sig av för att komma runt resurs kraven är att de 

UV-mappar sina objekt som gör att de ser nästan helt ut som skisserna som är gjorda. Att UV-

mappa innebär att man gör en sorts karta av objekten där man har vecklat ut den och att man 

sedan lägger på en textur som man passar in på kartan så att den ligger perfekt på objektet och 

man inte ser någon kant där texturen inte täcker.  

 

Blommodellerna var inte lika begränsade med antalet polygoner för att det finns inte 

lika många blommor i spelet som träd, vilket gjorde att vi hade större frihet när vi gjorde 

blommodellerna. Näckrosorna liknar nästan broscher vilket gör att man kan tänka sig att det 
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blir smycken som växer ute i naturen. Från början var det tänkt att vi skulle ha en kristallbro 

som gick över en å, men näckrosorna passade bättre in i miljön medan en bro hade sett mer 

malplacerad ut. Dessutom skulle de oavasett finnas i vattnet och de var tillräckligt stora för att 

de skulle kunna hålla upp vikten av spelaren.  

 

De blommorna som var en blandning av Dahlior och Snödroppar blev lika de skisser 

som vi hade gjort för dem men inte helt, då vi kände att det inte skulle kunna leva upp till den 

standarden som skissen hade. Modellen blev bra men inte helt som vi ville men den funkar 

bra för syftet som blomman har. Vi hade även ett annat par träd och buskar som är lika viktiga 

men de blev inte gjorda samtidigt som de andra modellerna då vi ville fokusera på det som 

var mest viktigt just då. Dessa träd och buskar var inspirerade av koraller som finns i havet 

detta för att de var färgglada och för att vi ville ha ett träd som inte var ett träd och en buske 

som inte var en buske. Då vi gjorde skisserna för korallerna hade vi en sorts korall i huvudet 

och det var de som såg som stora solfjädrar och vi tyckte att de såg bra ut. När vi gjorde 

korallerna som 3D-modeller märkte vi att de upplevdes som platta. Därför fick vi göra grenar 

och kvistar som stack ut på de sidorna som var platta på buskarna och träden vilket i sin tur 

gjorde att de faktiskt såg ut som att de kunde vara riktiga träd. 

 

Vi skapade även en fackla som bestod av en gren från ett korall-träd och en sfär från 

sfär-träden. Den är tänkt att användas för att lysa upp en grotta vilken spelaren skulle ta sig 

igenom för att kunna klara av spelet. Anledningen till att vi använder oss av sfärer från träden 

är för att blommorna lyser inne i spelet och det är tänkt i spelet att spelaren ska fylla en sfär 

med en speciell blomma som är den en som fortsätter lysa om man plockar upp den. Efter det 

skulle man kombinera dem med en gren från korall-träden vilket gjorde det lättare att skapa 

modellen på grund av att vi redan hade något att utgå ifrån.  

 

I vårt spel kan spelaren plocka upp olika föremål i spelet. För att spelaren sen ska veta 

vilka föremål den har gjorde vi föremåls-ikoner till en inventariesida. Dessa ikoner är gjorda i 

Adobe Photoshop och är tvådimensionella. För att få ikonerna så enhetliga som möjligt är de 

gjorda i A3 format från början även om de visas i en mindre storlek i spelet. Anledningen till 

att göra dem i ett stort format är att det är svårare att förstora en bild utan att den blir pixlig än 

att förminska den. Man kan dessutom aldrig förutse spelarens skärmstorlek och då är det 

bättre att ha högre upplösning. Själva ikonernas motiv är så likt spelets motsvarigheter som 
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möjligt för att undvika förvirring. Det finns inga konturlinjer för de hade gjort ikonen en 

otydlig form där konturslinjen färg hade tagit över föremålets färg då ikonen är liten. 

 

Vi har gjort ett fantasyspel i unreal engine tillsammans med två andra arbetsgrupper. I 

den spelmiljön vi skapat har vi testat olika tekniker och teorier som vi funnit i tidigare och 

aktuell forskning. Främst har vi skapat en spelmiljö och konceptet bakom denna miljö. 

Arbetet har skett genom att börja med brainstorming, sen ta fram skisser och slutligen 3D-

modellera de objekt som fyller spelvärlden. Avslutningsvis har vi även skapat ikoner till 

inventariesidan i spelet. 

 

 8. Resultat av undersökningen  

I detta kapitlet kommer vi att presentera resultatet av vår undersökning och hur det 

förhåller sig jämfört med vår frågeställning och vårt syfte. 

 

Vår frågeställning var  “Hur påverkar och samspelar den visuella stilen och utseendet i 

en spelmiljö med narrativ? “  vilket innebär att vi ville undersöka hur stilen på spelet påverkar 

det som ska berättas och om det skulle vara stora skillnader mellan olika visuella stilar. Detta 

för att vi ansåg att det var intressant och vi ville undersöka något som låg oss nära i både 

utbildning och hjärta. 

 

Vårt syfte var att undersöka hur stilen på bakgrunden påverkar och ibland driver 

narrativet i främst spel men även till en liten del i filmer. Detta är för att bakgrunden ofta blir 

förbisedd för det som finns precis vid spelaren eller händer där spelaren är i ett spel. Att 

bakgrunden ofta bara används som något som ska passa in, inte något som kan leda det som 

berättas eller för spelaren in i en intressant berättelse. 

 

Vi fann i vår undersökning att narrativ i spel bygger mycket på hur narrativ fungerar 

på många sätt i texter och ännu mer i film. Som Tavinor skriver är mycket av ett spels 

berättelse förmedlat med cut-scenes. I dessa cut-scenes gäller filmens regler. Olika 

kameravinklar används för att sätta ton för scenen precis som i rörlig bild. Även saker som 

ljussättning, bildkomposition och inramning påverkar. En sak som Chatman tog upp i sin text 

är att i film är allt som visas i bild faktiskt där och går inte att bortse från. Det är också så att 

om det visas i bild är ett objekts utformning absolut. Det är ett obestridbart faktum att objektet 
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ser ut som det gör. Text skiljer sig från film i denna aspekten. En text är beroende av läsarens 

fantasi för att fylla merdelen av ett utrymme och därmed är det inte nödvändigt att beskriva 

miljön. Alltså bör man tänka på vad man faktiskt visar och låter bli att visa för allt som finns 

med i bild kommer att ses och ha betydelse oavsett om det är avsiktligt eller ej(Chatman, 

1978. Tavinor, 2009). 

 

Eftersom narrativ i spel är beroende på att spelaren faktiskt spelar. Utan spelarens 

handlingar händer inget och narrativet stannar upp. Tavinor påstår i sin text att ett spels 

narrativ är alla handlingar som spelaren gör oavsett om de är de handlingar spelutvecklaren 

avser. Därför gäller det att möjliggöra så många handlingar som är kopplade till miljön som 

möjligt om man vill stärka spelets historia med hjälp av omgivningen. Ju fler interaktioner 

med miljön som spelaren har desto mer av narrativ och spelets berättelse framförs. För att 

spelaren överhuvudtaget ska uppmärksamma att det går att interagera med ett objekt är det bra 

om det sticker ut från mängden utseendemässigt. Det kvittar egentligen hur det ser ut men det 

måste finns någon visuell skillnad från de objekt som inte går att interagera med. Missar 

spelaren en interaktion är det en liten berättelse som går oberättad(Tavinor, 2009).  

 

Utseende är inte bara viktigt för att visa spelaren vad den kan göra utan kan ha 

oändligt mycket inverkan på handling. Att kommunicera visuellt är ofta mer effektivt än att 

använda ord så länge det är ett klart budskap man vill förmedla. I många fall handlar visuell 

kommunikation om att skapa och använda associationer. Ju finare eller mer detaljerat något är 

desto viktigare är det precis som att mörka områden eller ting är farliga. Om två olika objekt 

har någon likhet som färg eller form har de antagligen en gemensam funktion. Hur något 

övergripande är visuellt är viktigt för ton och känslan som förmedlas. Färger, former, mängd 

kontrast och motiv skapar olika intryck och därför är det viktigt att tänka på vilken känsla 

man vill förmedla i sin designprocess (Tavinor, 2009. Zantides, 2014). 

 

Resultatet av vår gestaltning var att vi gjorde ett digitalt spel med en historia som 

berättas till stor del med hjälp av omgivning och blev framförd med det som finns i miljön. 

Berättelsen bestämde vi att den skulle bli gjord i spelform då alla medlemmar som är med och 

gjorde gestaltningen antingen går Digitala spel eller har ett väldigt stort intresse av det. Vi 

fick ett sorts narrativ med i miljön som vi gjorde till spelet, där spelaren frågar sig när den 
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anländer: Var är jag? Varför ser det ut så här? Är det farligt? Var man är, varför det ser ut så 

här och om det farligt det får man reda på när man spelar spelet vilket vi vill att man ska göra.  

 

 

Det som vi kom fram till är att det är både svårt och lätt att låta narrativet bli styrt av 

miljön och stilen på ett spel. Detta beror på att om man fokuserar helt på stilen på spelet och 

att allt drivs av det kan det bli trist för att det känns som det är en walking-simulator (ett spel 

där man går runt och tittar på saker utan att kunna vara interagera med omgivningen) där inget 

händer och det är vanligt att den typen av inte har så mycket handling i, även om det finns 

vissa av dessa spel som lyckas väl med att föra in narrativ it det. 

 

I spelet vi gjorde går det mesta i miljön att interagera med. En hel del av 

undersökningen låg på omgivningen och det kan man se i spelet på att hela spelet är baserat 

runt miljön. För att ta sig igenom spelet måste spelaren slå på träd och plocka blommor. Det 

finns en tanke bakom allt i miljön och inget är slumpmässigt, varken utseende eller funktion. 

Vi utgick från vår verklighet och ändrade den till något nytt. Material och färg har stor 

betydelse i spelet då det talar om för spelaren vilka egenskaper ett objekt har. De saker som 

växer och är organiskt är i orangea och röda nyanser och det som inte är organiskt är har blå 

nyanser. De saker som inte riktigt passar in i de kategorierna är lila. 

 

Tidigare skrev vi att om man fokuserar för mycket på stilen skulle det bli trist, men 

vad vi och de andra grupperna valde att göra med spelmiljön som är starkt fantasyinspirerad, 

var att få narrativet att fungera bra ihop med miljön. Berättelsen som en av de andra 

grupperna skrev gav miljön ett stort fokus i just historien och miljön blev nästan som en egen 

levande karaktär med så mycket personlighet som ett utrymme kan ha. 

 

Det resultat som vi fick fram visade på att om man har ett spel med starkt fokus på 

narrativ måste spelaren faktiskt göra något för att kunna föra fram narrativet. För främja 

spelarens agerande och interagerande kan man använda narrativa tekniker från bland annat 

text, film och reklam.  Det andra resultat som vi fick fram var det digitala spel som vi gjorde 

tillsammans med två andra grupper. Spelet är ett fantasyspel där miljön förmedlar en stor del 

av spelets berättelse. 9. Diskussion 
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I diskussion kommer vi att skriva om de tankar och funderingar som uppstått under 

denna undersökningen och vi tar upp våra tankar om resultatet, men även hur vi skulle kunna 

gå vidare med projektet. 

 

Vår frågeställning har gått igenom flera iterationer.Vi hade problem med att formulera 

den på ett bra sätt där vi fick med rätt nyckelord som beskriver undersökningen men också så 

att andra faktiskt skulle kunna förstå vad det är som vi vill undersöka. Till en början hade vi 

med fantasygenren i frågeställningen men då det inte fanns något bra vetenskapligt material 

om genren som passade till undersökningen. Därför valde vi att att inte ha med fantasy i 

frågeställningen men att fortfarande ha det som en del av gestaltningen. Vi hade även med 

begreppet visuell estetik. Problemet att att detta är att visuell estetik är ett eget begrepp med 

en annan betydelse än vad vi var ute efter och på grund av detta använder vi nu visuell stil i 

dess ställe.    

 

Samspelet mellan utseende, stil och narrativ kan vara var väldigt olika beroende på 

vad det är som man ska ha med i narrativet och hur de ska se ut. I just vårt fall fick svar på vår 

frågeställning, men i en fantasymiljö vilket vi hade som en inriktning i början av 

kandidatarbetet.  Men ville inte måla in oss i ett hörn med att välja en genre redan i början av 

projekt då vi ville kunna undersöka andra genrer av spel. 

 

Användningen av fantasy hjälpte oss att kunna skapa intressanta och unika miljöer i 

spelet. Detta är för att med fantasy har man en större frihet i vad man kan och vad man får 

göra i gestaltningen, utan att det verkar som det man har gjort inte passar in. Det finns med 

andra ord bara de begränsningar som man själv väljer. Om vi inte hade använt oss av fantasy 

hade det för oss blivit svårare att berätta den historien som vi ville, med stora händelser, magi 

och onaturliga monster. 

 

Om vi skulle fokuserat på narrativet och inte brytt oss lika mycket om stilen och 

miljön, skulle vi  kunnat göra ett som liknar väldigt många andra spel som redan finns, men 

då hade vi inte kunnat undersöka något nytt som skulle kunnat få fram resultat som är lika 

utforskade som de spelen som redan finns har utforskat. 
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Den färdiga gestaltningen skiljer sig ganska mycket från de första konceptbilderna. 

Spelet är mycket färgstarkare och något ljusare men i det stora hela är spelmiljön en bra 

spegling av vår ursprungliga vision. Med mer tid hade en utveckling av spelet kunnat vara att 

skapa fler varianter på lysande blommor och sfärträd för att spelet ska få mer personlighet och 

vara mindre repetitivt.  

 

Vi hann heller inte göra något direkt speltest eller undersöka hur andra upplever 

spelet. Det hade varit positivt att höra vad andra tycker och om de uppfattar att miljön har 

inverkan på narrativ. Vi kan tycka att vi har lyckats att förmedla delar av narrativ men man 

kan aldrig riktigt bortse från att vi vet tanken bakom allt i spelet och kommer därför aldrig ha 

samma upplevelse som en ny spelare. 

 

I det stora hela har projektet gått bra. Till en början fungerade kommunikationen bättre 

än på slutet men det har trots det inte blivit missförstånd eller problem av den anledningen. 

Problemet av gestaltningstiden i början var dock att vi saknade ett schema vilket gjorde att det 

blev lite rörigt. När vi väl gjort ett schema var allt mycket mer organiserat. Att vi arbetade 

med kanban underlättade också för att man kunde jämföra schemat mot vad kanban visade för 

att se om vi låg i fas och om vi behövde hjälpa varandra att komma vidare för att följa 

schemat.  

 

Vår frågeställning var:  

Har vi svarat på detta? Till viss del har vi det. Vi har hittat några svar på 

frågeställningen men det finns oändligt många fler. Svaren vi har fått är övergripande och 

breda precis som frågeställningen. Med fler begränsningar hade vi fått fram fler svar som 

hade varit mer specifika för olika omständigheter. Det har varit intressant att se hur narrativ i 

spel är en blandning av narrativ i många andra uttrycksformer. Genom denna undersökningen 

som spel har vi fått mängder av information om hur berättande fungerar inom böcker och 

film. Hur man använder bildspråk, text och vi har till och med fått reda på hur ljud kan 

användas, men då det inte är relevant för vår frågeställning använde vi inte den informationen 

till denna undersökningen men det sparas till framtida projekt. Från film lånar man 

kameravinklar och inramning för att sätta stämning och kontrollera informationsflöde. Det 

som kameran visar är alltid sant och riktigt. Färgval kan användas inte bara för ton men även 

för att koppla samman eller skilja scener eller objekt. Alla dessa olika tekniker används flitigt 



31 
 

inom spel. Det som skiljer sig är framför allt att i ett spel finns interaktion och med Tavinors 

tänk kring att spelarens alla handlingar är narrativ, är interaktion ett ypperligt tillfälle för 

spelmiljön att berätta något. Desto mer spelaren kan interagera med miljön desto mer kan 

miljön berätta. Spelaren måste då få reda på vad i miljön som den kan interagera med och vi 

kom fram till att det effektivaste sättet att förmedla detta är genom att det ser annorlunda ut. 

Skillnaden kan vara subtil men det måste finnas en skillnad eller kontrast mot resten av 

miljön. Vissa av dessa skillnader är för spelaren så självklara att den inte tänker på att miljön 

har berättat något. Om det finns stig i ett spel leder den antagligen dit spelutvecklaren tänkt 

sig att spelaren ska gå. Precis på samma sätt kan ljus användas för att belysa viktiga objekt 

eller att leda spelaren. I mörker gömmer sig det okända, det farliga och därför kommer 

spelaren antagligen undvika mörka områden. Men tänk om det finns en liten ljus prick helt 

omgiven av mörker, då är antagligen den användbar på något sätt. 

 

I framtiden hade det varit intressant att använda de svar vi kommit fram till i 

undersökningen för att testa hur en spelare kan reagera när spelmiljön ljuger, när stigen alltid 

är en återvändsgränd och det viktiga inte är det som har mest detaljer utan det som 

spelutvecklaren endast spenderat en kort tid med. 

 

Slutligen vill vi konstatera att detta kandidatarbete har upplyst oss om det komplexa 

samspelet mellan narrativ och spelmiljö. Gestaltningen skiljer sig markant från den 

ursprungliga ideen. Att resultatet skiljer sig från den de första visionerna har varit ett upprepat 

tema under denna undersökningen, både på gott och ont.Vi har inte fått ett definitivt svar på 

vår frågeställning som alltid är rätt men vi har fått en mängd övergripande svar som har gett 

oss en bred förståelse om hur narrativ påverkas av spelmiljö. Dessutom har vi fått en mängd 

kunskap och ideer om hur man kan tillämpa denna kunskapen på nya sätt i framtiden. 
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