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Abstrakt 

Vi undersöker den narrativa stilen som Flower och Journey använder sig av. I denna narrativa 

stil finns det varken dialog och text. Utifrån Flower och Journey skapade vi en designmetod 

som ska finnas till som inspiration för utvecklare som vill testa denna stilen. Resultatet av 

undersökningen ger upphov till en designmetod som vi applicerar på vår gestaltning för att 

testa den i en annan spel genre. Mycket av metoden är fokuserad på hur Flower och Journey 

gör då vi bara undersöker de två spelen. Vi skulle vilja göra en mer generell undersökning då 

vi undersöker mer spel som också har ett narrativ utan dialog och text. 

Nyckelord: 

thatgamecompany, immersion, narrative, visual structure, närläsning, Visual Narrative Game 

Design 

 

Abstract 

We study the narrative style that Flower and Journey uses. In this narrative style, there is no 

dialogue and text. Based on Flower and Journey, we created a design method that will be an 

inspiration for developers who want to test this style. The result of this bachelor thesis gives 

rise to a design method that we apply to our game idea this applies the method to another 

game genre. Much of the method is very focused on what Flower and Journey do when we 

only examine these two games. We would like to do a more general study when we examine 

more games that also have a narrative without dialogue and text. 

 

Keywords: 

close reading, thatgamecompany, immersion, narrative, visual structure, Visual Narrative 

Game Design  
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Samskrivande 

Vi började med att Erik skrev ett första utkast som sen Filip läste igenom. Filip ändrade då 

och skrev till saker som vi senare läste igenom tillsammans och utvecklade mer där det 

behövdes eller tog bort text som var onödig. Detta gjorde vi genom stora delar av texten för 

att iterera och förbättra texten.  
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1. Bakgrund 

Spelindustrin är en växande bransch som under de senaste två decennierna gjort stora 

framsteg. Vi har sett spel och spelkonsoler som tar branschen framåt genom att vara bra på 

specifika saker eller göra om existerande saker på ett nytt och intressant sätt. Grafik, spel 

mekaniker, prestanda, ljud och voice acting, personer kan göra karriär inom olika områden.  

På senare tid har spelföretag lyckats samarbeta med Hollywood för att skapa filmer, som 

Ubisoft Motion Pictures (2016) med Assassin’s Creed och Blizzard Entertainment (2016) 

med Warcraft the Beginning. Men det intressanta med spelindustrin är att även med alla 

framsteg fortsätter industrin att accelerera. Konstant görs framsteg och förändring som tar oss 

framåt.  

Om man jämför spel, främst digitala spel, mer klassat som “Tv-spel” eller “videogames” med 

andra medier såsom böcker, film och teater är spelgenren ung.  

Men utvecklingen av genren har gjort industrin gigantisk, och år 2016 blev den totala 

inkomsten av spelindustrin $104,8 miljarder (Wijman, 2017) jämfört med filmindustrins 

$38,6 miljarder (McClintock, 2017). 

 

Med ett växande intresse för spel, kom även ett större intresse för att ta sig in i branschen och 

stå ut i mängden. I och med detta har det under senare år exploderat med vad som kallas för 

“indie företag”. Mindre företag, utanför vad som skulle klassas som stora spelorganisationer 

och företag (AAA företag) som t.ex. Ubisoft (2017) eller Blizzard Entertainment (2018), som 

nämndes tidigare. 

Med indiespel fick spelare runtom i världen en enormt växande katalog av spel att spela ifrån. 

Ofta billigare i pris, och ibland (oftare mer än sällan) gratis. Indieföretag och spel har skapat 

en mer intim kontakt till spelare, där spelutvecklare behöver ta kontakt med spelare för att få 

sitt spel ut i världen. Om man däremot jämför med hur det såg ut för ca 10 år sedan var inte 

indiespel alls lika stort. Nyhetssidan Gamasutra (2007) använde ordet “Freeware Games” 

istället för “indie games” i sin topp 5 lista. Det var först året därpå som Gamasutra (2008) 

hade sin första lista som pratade om indiespel. Jämfört med idag kan det ibland vara svårt att 

säga vilka som är indiespel och vilka som inte är det. Om man tar en titt på Gamasutras 

(2017) lista för förra årets top spel, finns där en blandning av både AAA och indiespel. 
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Där kommer thatgamecompany in. Med deras första titel flOw (2006) och sedan Flower 

(2009) Fick det då- indie företaget en hängiven spelarbas som förväntansfullt väntade och 

följde företagets framsteg. Och med thatgamecompany nästa spelprojekt, Journey (2012). 

Fick thatgamecompany backning utav Sony (2018). Tack vare Flower visste redan Sony vad 

thatgamecompany kunde, därför fick de en extra budget när deras första deadline tog slut. 

Även om de hade Sony bakom sig gick de fortfarande över budget när de fick sitt extra år att 

utveckla spelet. Även efter det extra året behövde de 6 månader mer på sig för att slutföra 

spelet. Vilket resulterade till att många av dom jobbade utan lön och att thatgamecompany 

gick i konkurs. Men tack vare Journeys bra mottagning av spelarna klarade företaget sig. 

(North, 2013). 

 

Flower och Journey från thatgamecompany är spelen vi kommer undersöka i detta 

kandidatarbete. Vi har valt att fokusera på dessa två spel från ett och samma företag då vi var 

intresserade över hur thatgamecompany själva utvecklat vidare på deras visuella design 

tekniker och val eller om de funnit brister som sedan exkluderats inför Journey. 

 

Flower (2009) är ett simplistiskt spel där man styr ett blad för att blomstra blommor och ge 

liv till övriga delar av naturen och senare ge natur till staden man kommer till. Det är inget 

svårt spel, det går mer ut på att ge en känsla till spelaren när man rör sig framåt i denna värld 

man befinner sig. Om man vill veta mer om Flower kan man hitta filmerna vi har spelat in i 

bilaga B. Journey (2012) är ett puzzelplatformer spel. Det är mycket att ta sig från plattformar 

eller eller glida nedför sanddyner. Det är ett spel där spelaren ska känna vad karaktären gör, 

spelaren ska bli “immersed” i spelet. Det handlar mycket om att bara uppleva berättelsen som 

presenteras för en. Här är det samma sak som Flower, vi har filmer i bilaga B som visar 

spelet. 

 

Vårt intresse riktar in sig på hur thatgamecompany lyckats förmedla ett unikt spelformat, via 

visellt narrativ genom att exkludera dialog och sammanhang, en kort sammanfattning över en 

situation, karaktär, värld, osv, för att förmedla en berättelse som totalt klänger sig fast i 

spelaren och lämnar fotsteg för fler spelföretag att följa. För att återigen ta spelindustrin 

framåt.  
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1.1. Frågeställning 

Hur kan man abstrahera och utforma den visuellt narrativa stil som Flower och Journey 

använder sig av till en ny designmetod som kan användas och appliceras inom speldesign? 

 

1.2. Syfte 

Det övergripande syftet är att skapa en förståelse för Flower och Journey för att utforma en 

designmetod utifrån aspekterna vi hittar i deras narrativa stil. 

Att belysa denna visuellt narrativ stil inom storytelling som känns outnyttjad inom digitala 

spel. Vårt fokus är att förmedla ett narrativ med hjälp av visuellt berättande, utan hjälp av 

dialog och text. Istället låter vi bild och ljud stå i fokus som berättare för att skapa inlevelse 

och känsla. Det intressanta här är inte att skapa ett till Journey eller Flower, utan att 

implementera det thatgamecompany har gjort i en annan typ av spel genre. Hur kan man 

förmedla det som berättas med text och dialog enbart med handlingar och cutscenes? 
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2. Tidigare & aktuell forskning 

Innan vi kan börja undersöka Flower och Journey behöver vi sätta upp eller komma fram till 

en struktur vi kan följa för att lättare analyser vad som pågår i spelen. Självklart blir mycket 

av det som driver spelet framåt spelaren, men vad är det som driver spelaren framåt i spelet? 

För att ta reda på detta börjar vi med att undersöka narrativ. Som vi anser är en av de största 

faktorerna som driver Flower och Journey. 

 

2.1. Narrativ 

Flower och Journey är två spel som försöker berätta ett narrativ utan dialog eller text. Men 

innan vi kan undersöka detta behöver vi först veta vad narrativ och beståndsdelarna som 

tillhör detta är. Vi börjar med att läsa vad Jim Bizzocchi, professor vid Simon Fraser 

university, och Joshua Tanenbaum, verksam vid University of California, skriver om narrativ 

(2012, p. 393). Bizzocchi och Tanenbaum menar att både film och litteratur har haft långt tid 

på sig att mogna och utvecklas till vad det är idag. Medans digitala spel fortfarande är ett ungt 

medium för narrativ, och även om det har gjort stora framsteg de senaste tio åren finns det 

alltid möjlighet till utveckling. Och med hjälp av kritisk analys kan vi accelerera utvecklingen 

av narrativet framåt. För även om tekniken bakom spelutveckling utvecklas i en rasande fart 

betyder det inte alltid att narrativet följer med under processen. 

 

Barry Ip, forskare i datavetenskap (2011, p. 3-4) är tydlig med att skilja på “narrative”, 

“stories” och “plots” för dess tre ord brukar användas om vartannat när det kommer till 

digitala spel. Men vi är intresserade av beskrivningen på narrativet. I undersökningen beskrivs 

det som att narrativet representerar ett event eller en serie av event, man är också medveten 

om vilken tid det utspelar sig i eller i vilken ordning narrativet borde utspela sig i. Det 

beskrivs även som: Ett narrativ berättar en historia, event som händer i en tidssekvens. 

Narrativet yttrar också känslor i detta ramverk som historien utspelar sig i.  

Medans Bizzocchi (2007, p. 2-3) beskriver narrativ som ett ord med hal natur. När det 

används i diskussioner menar Bizzocchi att det används istället för den mer specifika termen 
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“narrative arc ”. Bizzocchis beskrivning är lik Ips (2011) beskrivning av narrativ då 1

Bizzocchi skriver att en narrative arc är ett ramverk för en sekvens av event. 

 

A playwright once described the script for a play as "a clock that sings". Each part 

works in careful conjunction with every other part, and because of that, the expressive 

synergy of the whole far exceeds the individual contributions. (Bizzocchi, 2007, p. 3). 

 

Med detta menar Bizzocchi att likt hur en klocka behöver sina sekunder, minuter och timmar 

för att berätta tiden, behöver ett narrativ sina egna beståndsdelar för att utgöra ett komplett 

narrativ. Detta är viktigt för oss då vi försöker skapa ett narrativ utan text och dialog. När man 

gör detta faller mycket på ett tydligt narrativ genom cutscenes som berättar saker med 

handlingar eller världen som en förmedlare. För att vi ska lyckas behöver vi identifiera 

viktiga beståndsdelar för att förmedla en sammanhängande historia. 

 

Narrative Arc 

Bizzocchi refererar till en lista för hur en typisk narrative arc sekvens kan vara strukturerad. 

Det börjar med en setup som introducerar karaktärer och världen de befinner sig i. Efter det är 

det complication som introducerar något spelaren behöver klara av. Men för att klara av detta 

behöver spelaren oftast klara av mindre svårigheter på vägen till det slutgiltliga målet. Detta 

dominerar den största delen av narrativet. När spelaren väl kommer till slutet, denna climax 

eller resolution, som har byggts mot under spelets gång kommer spelaren att antingen vinna 

eller förlora. Alla vägar har lett samman och spelaren får ett slut för sitt narrativ genom 

denouement eller falling action som knyter ihop och avslutar lösa slut som upplevdes under 

spelets gång. (Thompson, 1999, p. 28-29 i Bizzocchi, 2007, p. 3) 

 

Bizzocchi (2007, p. 3) beskriver detta narrativa upplägg som ett verktyg man kan använda sig 

av. Men när man använder denna struktur är det viktigt att man har noggrann kontroll på vad 

som implementeras när det kommer till detaljerna i designen. För om man skapar något som 

är interaktivt och spelbart går man ifrån suspension of disbelief. (Bizzocchi, 2007, p. 2). 

1 Vi använder oss av engelska ordet då man inte ska blandar ihop det med narrative framework för dem kan vara 

lika när man översätter orden. 
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Suspension of disbelief går ut på att åskådaren eller läsaren överlåter sig själv till njutningen 

av narrativet. Men vi skulle säga att detta fortfaranden är viktigt för spel då man vill förmedla 

ett narrativ där spelaren överlåter sig till denna värld man befinner sig i. Suspension of 

disbelief är något som är tydligare när man har något man konsumerar utan att interagera med 

det. Som man gör med en film eller bok. 

 

Om vi undersöker en film från Hollywood brukar de inte bara vara en lång resa där man sitter 

och väntar på det stora avslutet en “peak” då allt drabbar samman och protagonisten oftast 

vinner. Utan det brukar vara många små vinster och förluster under filmens gång som bidrar 

till den stora slut peaken som man då upplever. (Keating, 2006, p. 5). Filmen The Dark 

Knight (2008) är en ganska typisk Hollywood film där protagonisten har flera mindre vinster 

och förluster när man når peaken i filmen. Men slutet är inte direkt traditionellt då man kan 

säga att Batman, protagonisten, aldrig vinner. 

 

Men Flower och Journey är någonstans mittemellan då man inte bara kan observera spelet 

som om det vore en film, utan man behöver spela det för att driva berättelsen framåt. Det 

finns inte heller några riktiga val som man kan utföra i spelet förutom att antingen göra 

spelets uppgifter eller att inte spela spelet. Både Flower och Journey är mer upplevelse spel än 

ett interaktivt spel. Utöver denna arc som Bizzocchi skriver om behöver man också veta vart, 

hur och vem det utspelas för.  

 

Narrative Framework  2

Och det är just det Bizzocchi försöker förklarar med detta. För att vidareutveckla ett narrativ 

menar Bizzocchi (2007) att man bör använda sig utav ett narrativt ramverk eller “narrative 

framework”. Narrative framework är byggstenar som används för att skapa den drivande 

kraften bakom ett narrativ. I förhållande till narrative arc, skulle man kunna förklara narrative 

framework som ramen för tavlan, där själva tavlan är en narrative arc.  

 

Det som ingår i denna ramen är storyworld som beskriver världen och miljön spelaren 

befinner sig i. Character är varelserna som bebor spelvärlden och emotion är känslorna som 

förmedlas inom spelet och dess karaktärer, men även känslorna som förmedlas till spelaren. 

2 Vi använder oss av det engelska ordet istället för att översätta det då det kan uppstå missförstånd 
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Narrative interface är det som visas på skärmen för att informera spelaren om allt från liv till 

hur mycket pengar spelaren har. Micro-narrative är små narrativ som flyter runt det stora 

narrativet och som finns till för spelaren som vill lära sig mer om världen eller de karaktärer 

som befinner sig i den. (Bizzocchi, 2007, p. 3-4). 

 

Detta ramverk har Bizzocchi (2007) tagit fram med hjälp av sina universitets studenter som 

många av dem växte upp med digitala spel på ett sätt som Bizzocchi inte gjorde. Detta gav 

han en insyn om det skulle fungera eller inte. Bizzocchi ber också sina studenter att använda 

sig av detta när de ska göra en närläsning (close reading) av spelen de ska undersöka i kursen 

Bizzocchi håller i.  

Detta ramverk kom till bra användning när vi undersökte Flower och Journey. 

 

Visuellt narrativ 

Utöver narrativet som presenteras i form av strukturer, text, dialog, ljud och handling är även 

det visuella en stor del också. Det visuella är där för att skapa förståelse eller en känsla av vart 

man är utan att någon behöver berätta det för dig. Och i digitala spel är detta ett väsentligt 

verktyg som används hela tiden då man konstant ser och upplever scenen man befinner sig i. 

Det visuella kan också vara ett starkt verktyg för att förmedla berättelse. 

 

Neil Cohn, assisterande professor på Tilburg University (2016) forskar om kognitiva 

strukturer inom comics och visuella narrativ. Cohn tar upp en struktur man kan följa när det 

kommer till att berätta något med hjälp av enbart bild- visuellt narrativ. Denna struktur börjar 

med en establisher som är till för att etablera något utan att agera på det. Det som bygger 

vidare på detta är initial som börjar agera och bygga spänningen. För att förlänga initial kan 

prolongation användas. När spänningen når sin punkt kommer den peak allt bygger mot. Det 

är här allt möts, personen blir slagen, någon vinner på lotto. Höjdpunkten har nåtts. Efter 

höjdpunkten släpps spänningen och vi når en release där vi möts av slutet. (Cohn, 2013, p. 

421) 

 

Det Cohn (2013) här beskriver är ett sätt att berätta ett narrativ, och i detta fallet är området 

“Comic-strips”. Passande nog handlar det om comic strips utan dialoger, allt förklaras med 

bilderna.  
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Både Flower och Journey befinner sig i samma stil då inget av spelen förmedlar något med 

dialoger och text. Detta gör att stora delar förmedlas genom det visuella som även Cohn 

(2013) skriver om i sin text. 

 

Cohns uppdelning av narrativ struktur inom comic-strips kan vi applicera på cutscenes då en 

cutscene i princip är bilder i följd som ska bygga upp något för spelaren eller visa upp nya 

områden. Varje cutscene kommer nog inte innehålla alla delar men kan man då se de i 

spelandet?  

 

Även Bizzocchi (2007) skriver om detta fast han använder andra ord. Istället för peak 

använder han “resolution” för att beskriva klimaxen då allt kommer samman. Men han 

beskriver de olika delarna som vi nämnt ovan fast med andra ord.  

Utöver dessa ramverk för narrativ finns det också strukturer för hur man kan förmedla detta. 

 

2.2. Struktur 

När man kommer till narrativet och hur det ska utspelas eller upplevas är det bra om man har 

en viss struktur på det och vilken man använder sig av beror på vad man vill berätta. 

De olika strukturerna vi undersöker är, linear, nodal network, multilinear och emergent från 

Tara Copplestone, doktorand på University of York and Aarhrus University och Daniel 

Dunne, magister student på Swinburne University of Technology. (2017)  

Linear är när man följer handlingarna som visas för dig och man kan inte göra personliga 

beslut för att ändra berättelsens resultat. Inom spel kan man använda linear storytelling och 

samtidigt ge spelaren frihet till personliga ageranden, men när man kommer till specifika 

punkter i berättelsen händer något som inte kan påverkas.  

Medans i ett nodal network kan man röra sig fritt från punkt till punkt. Man kan även gå 

tillbaka och återuppleva tidigare event. Detta kan vi jämföra med ett spel där man har en 

öppen värld (open world). 

I open world spel ges man ofta möjligheten till att upptäcka allt, eller göra det man vill från 

början av spelet, men oftast är karaktären man spelar för svag (från ett gameplay perspektiv) 

för att göra det. Men det går fortfarande att tänka på det som en stor karta med olika punkter 
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som man fritt kan besöka. Dock kan man inte alltid återuppleva allt man har gjort då det kan 

vara event som bara händer första gången man är där eller om det är uppdrag som man klarar 

av. 

 

Copplestone & Dunne (2017) beskriver också multilinear nodal narrative schema. Det går att 

beskriva som en blandning mellan Linear och nodal network då man kan bara röra sig i en 

riktning men spelaren har fortfarande olika val som tar spelaren vidare i berättelsen. 

Men spel kan också ha system där beroende på vad man gör kommer situationen ge olika slut 

genom emergent narrative. (Copplestone & Dunne, 2017). I detta system kan man då ha en 

massa olika strukturer som kan leda från multilinjära nätverk till en linjär bit och detta kan 

upprepas tills man kommer till slutet.  

Om strukturen man använder sig av är sammanhängande och flyter på bra kan det bidra till 

immersionen då man inte upplever lika mycket avbrott i berättandet. 

 

2.3. Immersion 

Att bli “immersed” kan förklaras som att bli helt uppslukad av något man finner intresse i, 

inom spelindustrin syftar detta oftast på få spelaren att känna att man på ett sätt hör hemma 

inuti spelets gränser. Att känna att man hör hemma i spelvärlden eller känna sig delaktig i en 

berättelse. Cambridge Dictionary (2013) definierar ordet immersion som “The fact of 

becoming completely involved in something: Total immersion in a videogame is almost like 

living a different life. “ 

 

Bizzocchi (2007, p. 2) menar på att det finns två stycken grundidéer när det kommer till 

immersion. Den första är Suspension of disbelief som användes 1906 av Samuel Coleridge. 

Som nämnt tidigare går Suspension of disbelief ut på att man bortser från denna värld vi är i 

och helt överlåter en själv till berättelsen man upplever för att skapa en immersion. Medans 

Flow som introducerades 1990 av Mihaly Csikszentmihalyi (1990) är grundat i en aktiv roll i 

ett dynamiskt system. Man har ett flöde, Flow, som den aktiva parten utför. Man skapar 

immersion genom att personen aktivt deltar i berättelsen och på detta sätt förstår och upplever 

saker. Men 2005 introducerades (Ermi & Mayra 2005, p. 14-27 i Bizzocchi, 2007, p.2) tre 

nya varianter av immersion som bygger på suspension of disbelief och flow. Men dessa nyare 
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beskrivningar håller sig inte bara till den delade uppfattningen som fanns då. Utöver 

challenge-based immersion som är grundat i Flow och imaginative immersion som är grundat 

i Suspension of disbelief har Ermi & Mayra också definierat sensory immersion som grundar 

sig i sinnena. 

 

Sensory immersion är något som upplevs mer med kroppen, som när man spelar Wii och man 

använder deras motion controller för att t.ex. spela bowling i deras Wii Sports (2006). Det 

känns helt annorlunda än om man bara hade suttit där med en vanlig kontroll istället för att 

man svingar med sin arm på riktigt. 

 

Not only do our movements shape our own emotions, but they also affect anyone 

who’s watching us—emotions are, in a sense, ‘contagious (Isbister, 2016, p. 79 i Lorentz, 

2017, p. 1502). 

 

Med denna nya omskrivning av immersion kommer också en enklare implementering i spel. 

Då man lättare kan dra paralleller mellan de tre typer av immersion och spel. Med 

challenge-based immersion hör man på ordet att det är något man utför och utmanar sig själv 

med, för att skapa immersion inom spel där man spelar själv och upplever en berättelse 

genom personen man spelar och växer med den genom uppdrag, svårigheter och interaktioner 

man ställs inför. 

 

Utan spelaren existerar inte något narrativ, för om det inte är någon som sätter sig ner och 

spelar kommer inget driva vidare upplevelsen i spelet. Immersionen skapas först när spelaren 

plockar upp kontrollen och sätter sig ner. 

“Nothing happens without the commander-in-chief…” (Lorentz, 2017, p. 1499). 

 

För att vi skulle skapa en immersion för oss själva när vi spelade var det viktigt att spelandet 

av spelet “gameplay” flöt på för att inte tappa känslan att man är karaktären i spelet.  

Artist game designer Chris Solarski (2017) Skriver i sin bok Interactive Stories and Video 

Game Art: A Storytelling Framework for Game Design om hur spel använder cutscenes som 

övergångar eller introduktioner till nya områden eller utmaningar.  
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När det kommer till introduktion av nya områden försöker man visa viktiga saker såsom; vart 

man ska, vad man ska göra och hur man ska lösa det utan att säga rakt ut “så här gör du för att 

klara av spelet”. Det hade antagligen inte blivit roligt då.  

Solarski (2017, s. 35) beskriver “pathways” som ett begrepp att visa vart man ska genom att 

ha något i bakgrunden som man intuitivt försöker röra sig mot för att inte bryta immersionen. 

Dessa vägar kan förändras under spelets gång när man kommer till olika nivåer eller om 

landmärket man följer förändras. 

 

Dessa narrativa strukturer och immersion begrepp vi har tagit upp använde vi som byggstenar 

när vi analyserade thatgamecompanys två spel: Flower och Journey. I och med att 

thatgamecompany aldrig har gått ut och sagt hur de strukturerat deras narrativa stil i spelen 

utgår vi ifrån de nu presenterade narrativa strukturerna när vi skapade vår uppfattning av 

upplägget i spelen. Ett sätt att analysera hur deras narrativ mäter upp mot de “typiska” 

narrativa upplägget Bizzocchi och Cohn beskriver, som vi ofta finner inom spelmedia. Och 

för att sedan finna och punktera dessa nyckeldelar inom Flower och Journey. 

3. Metoder 

Metoderna vi valt att använda oss utav i detta kandidatarbete blev valda för ett syfte, att 

analysera trådarna mellan de vi tagit upp i tidigare och aktuell forskning, och dess koppling 

till spelen Flower och Journey. I och med detta har vi valt metoder som fokuserar på 

detaljerad analys utav verk, men vi har även format metoder som ett sätt för oss att pröva 

narrativa strukturer inom dessa två spel. Syftet av dessa val var för att lättare kunna punktera 

och abstrahera de svar, kopplingar och lösningar vi möts av när vi studsar dessa idéer och 

metoder emot spelen Flower och Journey. 

 

Närläsning 

Vi har valt att använda oss utav närläsning, som är en metod som används för att göra 

detaljerade observationer av artefakt. Närläsning baseras på ett flertal observationer samt 

komplettering av en systematiskt nedskrivning av detaljer som är relevanta för 

undersökningen. Bizzocchi & Tanenbaum (2012, p. 395) beskriver närläsning som en klassisk 

humaniora metodologi och i deras text är utgångspunkten estetik som är en av de tre 
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teoretiska perspektiven. Vi använde oss av estetik då vi undersökte narrativet och det visuella 

narrativ i Flower och Journey. 

För att identifiera det som anses viktigt ställs frågor mot artefakten och skapar antaganden 

utifrån observationerna. I detta fallet ställde vi frågor gentemot kopplingar till hur Flower och 

Journey möter upp de tidigare nämnda narrativa strukturer, men även kopplingar mellan 

spelen, och vilken typ av utveckling vi kan finna i dess berättande teknik. Närläsning som vi 

använder förfinas och utvecklas med hjälp av den tidigare forskningen vi har.  

 

Narrative arc & framework 

Begreppen som nämns med Narrative arc och framework blev ett sätt för oss att använda som 

de frågor som ställs mot Flower och Journey genom närläsning. Hur dessa spel förmedlar 

dessa beståndsdelar av narrativ blir frågan och utifrån observationen kan vi forma en 

förståelse för hur spelen presenterar sitt narrativ. Denna metod agerade därför mer som ett 

frågeformulär av viktiga frågor som sedan blev tillämpade genom närläsning. Som ett 

exempel undersöker vi en återkommande nyckeldel: storyworld från bägge narrative arc, och 

framework lista. Här ställer vi frågor som hur introduceras denna värld till spelaren, vad ges 

spelaren för inblick? Hur mycket avslöjas av denna spelvärlden, har den ett underliggande 

syfte? Till hjälp för undersökandet av det visuella har vi det som står under visuellt narrativ 

som är bra när vi undersöker och bryter ner cutscenes till vad de försöker förmedla.  

 

4. Designprocess 

När vi började analysera spelen började vi med att väga upp dess narrativa byggstenar som 

Bizzocchi tagit upp, och som vi nämnt flera gånger tidigare i texten, narrative framework och 

narrative arc. Anledningen till att vi gjorde detta beslut var för att göra det enklare för oss att 

specifikt markera moment genom spelens gång där vi kunde säga att något hände för att 

specifikt förstärka det narrativ spelet ville berätta. Det här inkluderade alla underliggande 

detaljer som Bizzocchi anser vara en struktur för ett tydligt narrativ t.ex. som hur spelen 

introducerar världen och dess karaktärer. Hur förmedlas känslor? Hur avslutas spelet, vad 

lämnas vi med för efter tankar? Att göra detta gav oss en inblick om hur de valt att strukturera 

sitt narrativ genom både gameplay och cutscenes, men viktigast av allt hur thatgamecompany 

15 



separerar dessa två med viktiga design skillnader. Både Flower och Journey har valt att 

använda sig utav sina cutscenes som tillfällen att visa för spelaren vad som kan anses som de 

“viktigaste” bitarna av storytellingen. Medans de använder gameplay till att låta spelaren leva 

sig in i storyn och uppleva den. 

4.1. Narrativ Analys: Journey 

I Journey står cutscenes i fokus för det överliggande narrativet.  

I vår analys av Journey använde vi närläsning med hjälp av de frågor vi ville ha besvarade 

tagna utifrån narrative arc och framework. Vid den första cutscenen av Journey blir vi 

introducerade till Journeys tre narrativa nyckelkomponenter. Dessa tre kommer agera som 

klockans tre visare (timme, minut, sekund) likt Bizzocchi idé om den sjungande klockan. 

 

Den första är “berget”. Berget är den 

första känslan av ett “mål” vi får i 

Journey, berget syns nästan direkt i 

början av spelet att man kan säga att 

själva spelet inte ens har börjat. (Bild 1) 

Berget blir också den narrativa 

introduktionen till spelvärlden, där världen visas vara en 

grandios distant öken, men med berget 

greppar de tag i spelarens sinne och 

berättar för en att de finns mer till 

världen än vad ögat når.  

 

Journey förmedlar för spelaren vikten av 

berget igenom spelets gång genom att 

konstant låta berget vara synligt i fjärran. (Bild 2) I och med 

detta lyckas de använda synen av berget som ett sätt att förmedla känslor kring olika områden 

eller scenarion. Vid vissa tillfällen visas berget för oss med en klar utlagd väg att följa, en väg 

utan motstånd eller svårigheter att ta sig igenom. I ett sånt här scenario ger scenen en känsla 

av hopp, som signalerar för spelaren att man är på rätt väg och att vägen framför en är ljus.  
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Vid andra tillfällen visas berget som 

oåtkomligt (Bild 3) som ett sätt att visa 

spelaren att vägen inte alltid är lätt, men 

genom att visa berget påminner de 

spelaren om vad man jobbar för, vad ens 

mål är. En viktigt detalj när det kommer 

till hur Journey förmedlar känslan för 

sorg eller ensamhet är hur spelet tar plats 

under marken, utan sikt av berget. 

 

Den andra av de tre nyckel 

komponenterna är den “vita skepnaden”. 

(Bild 4) Den vita skepnaden bygger sin 

relevans redan innan vi träffar på hen i 

första cutscenen, då det utspelar sig efter 

vår karaktär kommunicerar med gravar och sätter sig ner och 

ber vid ett altare eller större grav. Skepnaden visas framför vår karaktär täckt i tjock vit 

dimma, men i bakgrunden ser vi berget.  

Detta skapar en känsla av att berget och 

den vita skepnaden hör ihop på något 

sätt, samt ger en känsla av att de har en 

spirituell eller ett religiöst samband.  

Vid varje tillfälle som vi träffar den vita 

skepnaden visas hen mer tydlig och klar.  

Den tredje komponenten kommer direkt 

efter i samma cutscene, och inträffar när den vita skepnaden visas “tala” till oss, på samma 

sätt som vår karaktär talar till gravar eller flygande mantlar. Det som visas för oss är en vision 

om öknens ruiner och bergets historia.  

 

Detta görs genom en visualisering likt gamla sten målningar eller hieroglyfer. (Bild 5) I dessa 

målningar ser vi vad som ser ut att vara berget ge liv till både natur och människor, bägge 

saker som inte längre finns i den öknen vi nu färdas genom. 
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Journey tillåter dessa tre nyckelkomponenter att stå som narrativt fokus genom hela spelets 

gång och avslutar spelet med ett spektakel som förgyller alla tre, men samtidigt inte avslöja 

för mycket, detta lämnar spelaren med en tydlig tanke över vad de var för något spelet ville 

förmedla till en.  

 

Denna cutscene struktur vi nu blivit introducerade till i den första cutscenen blev en 

återkommande och repetitiv struktur, som vid varje avslut av en bana blev presenterad för 

spelaren med en vidareutveckling av den förra. Mycket av cutscensen i Journey kan beskrivas 

som development från narrative arc eller Cohns (2013) Initial och Prolongation från visuell 

narrative. Då mycket byggs med hjälp av dessa scener. Desto mer av spelet vi avklarar, desto 

mer utav landets historia blir vi presenterade.  

Låt oss nu istället analysera hur Journey hanterar narrativ igenom gameplay. När vi säger att 

Journey lägger sitt fokus på sitt narrativ i cutscenes, innebär det inte att narrativ i gameplay 

minskar. Istället förgyller gameplay de detaljer eller större delar av viktiga moment som dessa 

cutscenes tar upp. Vad detta gör för spelaren är att bygga upp ett intresse för världen och med 

hjälp av det skapas immersion. Spelaren görs villig att ta reda på mer om storyn och därmed 

överlämnar sig till narrativet som en passagerare, alltså Suspension of Disbelief. Runtom i 

öknen i Journey blir man nu intresserad 

av dessa ruiner, vi märkte att vi ofta 

kopplade tidigare banor till nyfunnen 

information i senare cutscenes, vilket 

blev mer intressant desto fler gånger vi 

spelade igenom spelet.  

 

Journey gör också ett bra jobb att leda 

spelaren igenom banor med hjälp av pathways. Dessa pathways görs tydliga för spelaren med 

hjälp av ljuspunkter. Men främst genom väl placerade ruiner som står ut i den tomma öknen. 

  

Men att själv utforska öknen belönar dig med nyfunnen historia i form av tavlor. (Bild 6) 

Dessa tavlor fungerar likt de hieroglyfer som visas för dig i cutscenes vid slutet av varje bana, 

men berättar istället historia om något specifikt för banan eller området man passerat igenom. 
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4.2. Narrativ Analys: Flower 

Flower hanterades med samma metod 

användning som Journey. 

I introscenen till Flower (Bild 7) möts 

spelaren av en dyster scen i ett rum. Allt 

är mörkt och grått förutom en gröngul 

blomknopp som agerar som den enda 

färgkällan i scenen, och allt man hör är 

stark vind och dovt ljud från staden. Detta rum vi ser som har 

förfallit och verkar övergivet ger en känsla av att staden inte har något liv kvar, inget ljus, 

inget hopp. Även bullret från bilarna i bakgrunden förstärker detta då man inte hör något ljud 

från människor eller andra djur. Känslan fortsätter även in i nästa scen där man ser en grå och 

skräpig stad. Scenen försvinner ut i 

svart och vi hör ljuden från staden sakta 

försvinna. 

 

Från den bläcksvarta bilden hör vi 

istället ljuvligt lugnande ljud från en 

gitarr, och i nästa scen möts vi av en 

blomma, (Bild 8) en blomma lik den vi 

såg i rummet, men istället fullt utblommad och nu omringad 

av gräs som vajar i vinden. Detta skapar en stark kontrast när man sätter det i perspektiv mot 

staden vi precis lämnade.  

Nu är allt grönt och livligt och vi flyger omkring som ett blomblad för att ge liv till de 

blommor som finns runtomkring.  

 

Från det övergivna rummet i staden till den öppna friheten av naturen har Flower givit oss en 

introduktion till spelvärlden och en tunn röd tråd att fundera ut våra egna tankar kring 

relevansen av kontrasten och dess innebörd för spelets narrativ 
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Det visas direkt en pathway i scenen som leder till de första blommorna man ger liv till och 

sedan leder vägen över kullen med stenarna. Detta skapar ett flow, challenge-based 

immersion, men även en hint av sensory immersion då man styr sitt blad genom att vrida och 

vända på kontrollen. Det, kombinerat med hastigheten av gameplay som används under 

spelets gång, skapar en stark inlevelse av att man är detta moln av blomsterblad kontrollerat 

av vind som försöker åstadkomma positiv förändring. 

 

Flower hanterar sitt narrativ på ett sätt 

som sammanställer både gameplay och 

cutscenes. Gameplay blir spelets metod 

av att visa ett aktivt agerande och 

utformande av event eller handlingar 

medans cutscenes blir sättet som visar 

resultatet, resolutionen, av dessa utformanden. Flower 

bygger upp sitt visuella narrativ genom att förmedla starka kontraster och sedan skala ner 

dem. Vi kan se de positiva förändringar; alltså resultatet utifrån gameplay varje gång vi 

återgår till rummet och sedan i cutscenen som följer när vi väljer att spela nästa bana.  

 

Från ett krossat övergivet rum med en tom och färglös stad- till ett rum med glädje och liv 

och från en stad fylld av grått och sopor till 

en stad som mår gott av lite sol och natur. 

(Bild 9) 

 

Flower förmedlar alltså dess narrativ 

främst genom att bygga upp starka 

kontraster av “gott och ont” med hjälp av 

färg eller avsaknad av färg men även via dess musik och 

avsaknad av musik. Återigen ett sätt av att visa två kontraster- ett spektrum av allt och inget. 

Dessa kontraster är ett medvetet val och återkommer genom spelet och dess gameplay hela 

vägen igenom. Tredje banan avslutas genom att harmonisera vind och vindkraftverk (Bild 10) 

medans dagen går mot natten med en varm behaglig solnedgång.  
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Även bana fyra börjar med att eftersträva 

denna harmoni mellan teknologi och natur 

genom att visa en lyktstolpes ljus (Bild 11) 

förenas med ljusen från den nedgående 

solen. Tids nog går solen ner och vi 

välkomnas av natten. För att hålla ljus 

uppe blir vårt mål på banan att återställa 

ljus till lyktstolpar runtomkring, men vad vi möts av är 

istället teknologins nackdelar- och elen 

går. Snabbt går den lugn fyllda banan över 

från behaglig mysig natt med 

avslappnande fridfulla melodier till mörka 

tunga toner (Bild 12) och musik av sorg- 

den mörkblåa färgen bryts och gräset fylls 

av uppslukande svart. 

 

4.3. Kontrast: Avsaknad och Förekomst 

Konsten att förmedla känslor med hjälp av tydliga kontraster i form av avsaknad och 

förekomst av färg och ljud men även flytandet utav gameplay är ett utförande av visuellt 

narrativ som både Flower och Journey använder som ett verktyg för att förgylla immersion 

inom spelens storytelling. Kontrasten av diverse medieformer blir bägge spelens tydligaste 

implikation på att visa och förmedla narrativets känslor. Precis som narrative frameworks 

emotion, används detta som ett sätt att ge liv i känslor till bägge spelar karaktären och 

spelaren. 

 

Ett tydligt exempel är kontrast skillnaden 

mellan bana fyra och fem där vi kan finna 

en distinkt och tydligt utförande av 

avsaknad och förekomst av färg, ljud och 

flöde av gameplay. 
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I bana fyra flyger vi snabbt och graciöst 

genom sanden som strålar och glittrar likt 

guld, (Bild 13) musiken är överväldigande 

och lekfull. Kontrasten blir tydlig i nästa 

bana då spelaren istället möts av den andra 

sidan av spektrumet. En bana fylld av en 

avsaknad av färg, (Bild 14) musiken ersätts 

av ett brummande eko och istället för snabbt flytande 

gameplay måste vi sakta ner och smyga omkring. Fokuset ändras till att förmedla en känsla av 

tyngd, ensamhet och sorg. Journey gör detta väl genom att förmedla en känsla som om vi vore 

djupt under vattenytan, en droppe i havet fylld av faror av de nyintroducerade hot i skepnad 

av teknologi. Introduktionen av denna avsaknad från de ljus och frihet av den öppna öknen 

som vi hittills blivit introducerade till i Journey är hur vi längre inte har en syn över berget.  

 

Ett mer specifikt exempel på hur Journey och Flower använder sig utav avsaknad av en 

medieform är hur bägge av spelen valt att inte använda sig utav ett “interface” 

Bizzocchi (2007, p. 3-4) nämner i narrative framework om hur interface kan bidra till att 

förmedla en realistisk immersion i koppling till spelets narrativ. Exempel av det här skulle 

vara “pip boy” från Fallout 4 (2015). Pip-boy används i spelet av både sig själv som spelare, 

men även utav spelkaraktären och agerar som ett sätt att förmedla ett interface som 

underlättar gameplay, men samtidigt stämmer in med Fallout 4 narrativ då det är ett objekt 

som existerar i spelvärlden. I Flower och Journey har thatgamecompany valt att inte alls 

använda sig utav ett interface, och även detta bidrar till realismen i spelets ramar och därmed 

dess immersion. Detta görs genom att inte visa för spelaren via hjärtan eller “health bar” hur 

mycket skada man kan ta innan man faller och måste försöka på nytt, eller visa med pilar vart 

man ska gå. 

 

Kontrasten mellan ont och gott, avsaknad och förekomst görs som mest tydlig under 

avslutningen av bägge spel. Att ge en synopsis av de ena spelet slut hade resulterat i att 

samma synopsis fungerat på det andra. Både Flower och Journey förädlar kontrasten i ett 

klimax av dess narrativ genom att komma till samma slutsats. 
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I Flower och Journey avslutas spelet genom 

en struktur av liknande sekvenser. Bägge 

spelen ställs inför en “spiral” av 

komplikationer som tidigare ställts inför en. 

I Flower är komplikationen de svarta 

metallstrukturer som nu blockerar din väg 

upp för ett bokstavligt talat spiral torn där 

spelaren finner en nyfunnen styrka att ta sig upp och igenom, 

(Bild 15) väl på toppen möts vi av en illustration av fönstret från rummet och sedan en 

befrielse av de mörka strukturer när de omvandlas till färgglad natur och de svarta metall 

tornet omvandlas till ett körsbärsträd (Bild 16) som sträcker sig högt över stadens tak.  

I Journey möts spelaren av en spiral av hård vind likt en tornado, (Bild 15) och längs tornadon 

flyger teknologi monstren som tidigare har 

attackerat dig, med en nyfunnen styrka 

beviljad av de vita skepnader lyckas man 

flyga igenom den skrämmande tornadon 

tills man når toppen och möts av en lysande 

blåa himmel (Bild 16) fri från moln med 

bergets topp precis inför dig. Vad som 

följer är resultatet av resan och de överliggande narrativ. 

Staden i Flower frodas av natur och för första gången ser vi djur och liv.  

Spelet avslutar med en bild av en ny 

blomstrande blomma som reser sig igenom 

asfalten. (Bild 17) Som ett tecken på nytt 

liv. I Journey når vi berget och vi går 

långsamt igenom och scenen blir vitt. Från 

bergets topp flyger en stjärna. Vi följer 

stjärnan under spelets efter texter på en 

resan genom världen som följer vägen spelaren färdades för 

att ta sig till berget och vi ser stjärnan dyka ner bakom den första sanddynan, (Bild 17) där 

spelet började. Och vi möts av ett meddelandet tryck X för att börja en “ny journey”. 
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Avsluten på spelen är ett utmärkt avslut av narrative arcs “the denouement”. Vilket tillåter oss 

att själva skapa en uppfattning om vad sluten betyder, och belyser idén om hur detta visuella 

narrativ inte förklarar för spelaren vad det är som händer utan lämnar spelaren med en egen 

tolkning om avslutets innebörd. 

 

4.4. En ny metod 

Utifrån all analys och undersökning samt efter flera spelomgångar av både Flower och 

Journey har vi utformat en design metod som vi valt att namnge Visual Narrative Game 

Design, eller “VNGD”för kort, för att lättare specificera vad det är som bygger upp dessa två 

spels visuellt narrativa stil. Idén bakom att skapa en designmetod utav denna stil är för att 

sprida den vidare, specifikt inom spelskapande. Därför har vi själva använt denna 

designmetod när det kommer till vår egna gestaltning inom en annan spelgenren, som ett 

prövande av metoden. 

 

Den viktigaste beståndsdelen av denna designmetod är att den presenterar sitt narrativ utan 

hjälp av dialog och text. Istället lägger metoden sitt fokus på visuell design, visuell struktur 

och ljud när det kommer till att presentera ett narrativ för spelaren. För att lättare visualisera 

skillnaden mellan denna narrativa stil jämför vi det med en bok. När man läser en bok låter 

man läsaren visualisera vad som händer eftersom allt man har är text. Medans VNGD inte har 

någon text och dialog utan enbart bild och ljud, vilket istället bidrar till att man själv 

visualisera sin egna text utifrån det som händer. 

 

4.5. Digitala verktyg  

Aseprite 

Aseprite har använts till att skapa allt visuellt till vår gestaltning, detta inkluderar sprites, och 

animationer. Aseprite är ett verktyg likt Adobe Photoshop men med ett fokus på pixelart, som 

är den stil vi valt att göra spelet i. I och med detta föredrog vi programmet Aseprite gentemot 

ett program som Photoshop när det kom till skapandet av design. I slutändan handlar det om 

smakval, men Aseprite har ett par enkelt använda verktyg som t.ex. horisontell och vertikal 

symmetri, vilket placerar linjer och allt man målar på ena sidan linjen kommer också att 
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placerar på den andra. Detta är användbart inom pixelart då man eftersträvar symmetri med 

tydliga strukturer. Andra verktyg som är användbara är “onionskin” som tillåter en att se de 

förra eller nästkommande lager i transparens vilket gör det mycket användbart för att 

strukturera animationer. 

Aseprite har även ett simpelt sätt att skapa och förhandsgranska animationer, vilket gör 

“frames” lättare att skapa då man kan se i realtid hur bilder läggs ihop. 

 

Adobe Photoshop  

Används för att göra sprite sheets utav bilderna som gjordes i Aseprite. Detta möjliggjorde 

animationer och enklare hantering utav bilder då det istället för hundra olika bilder har vi nu 

en bild, ett sprite sheet, som har många bilder på sig. Man kan göra sprite sheets i Aseprite 

men det tar längre tid än vad Photoshop gör då vi har ett plugin till programmet. Detta plugin 

tar alla bilder som man laddar in och radar upp dem enligt inställningarna man ställer in. Vi 

letade efter andra program men hittade bara några mer plugins till Photoshop men de 

fungerade inte till versionen vi använder. 

 

5. Resultat av undersökningen 

Mycket av arbetet var att ta fram en designmetod utifrån de punkter och teorier som 

Bizzocchi, Cohn och Solarski skriver om. Detta gav upphov till Visual Narrative Game 

Design som vi också applicerar på gestaltningen vi skapar. 

 

5.1. Gestaltning: Visual Narrative Game Design 

Det vi lyckades skapa var en metod som kan användas som en guide eller inspiration när man 

skapar ett spel som förlitar sig på ett narrativ där varken text och dialog existerar. Ett av de 

mål vi hade med detta var att belysa en narrativ stil som vi känner är outnyttjad och denna 

designmetod, VNGD, är skapad för detta syfte. Mycket handlar om samarbetet mellan de 

olika medieformer som bild och ljud, då designmetoden exkluderar dialog och text. När man 

inte har dialog och text som binder samman stycken behöver spelet vara tydlig när det visar 

saker som hänger ihop, antingen genom handling av karaktär eller interaktioner mellan det 

som är viktigt. Att lägga vikt på nyckeldelar och vara bestämd med att ens narrativa 
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huvudkomponenter står i centrum, och hur man förmedlar det. Flower gör det med 

blommorna vid fönstret, naturen och staden, medans Journey gör detta mellan berget och de 

vita skepnad som visas i cutscensen. 

 

VNGD förmedlar känsla genom ett spektrum av avsaknad och förekomst av olika 

medieformer och verktyg. Att vara precis med hur man balanserar sig på detta spektrum är 

väsentligt till användningen utav denna designmetod. En bild fylld av ljusa färger signalerar 

en känsla motsatt till en i grått och vitt, detsamma gäller för upplyftande musik och mörka- 

djupa toner eller inga toner alls. En viktigt notering är att detta även för över till mer tekniska 

implementationer likt snabbhet av utförandet av spelandet. Att bemöta spelscenarion och 

sedan förmedla en liknande ton i känsla som karaktären känner till spelaren. Ställs ens 

spelkaraktär inför en utmaning, tillåt spelaren att spegla det, gör sekvensen utmanande. 

Detsamma gäller för motsatsen, i ett moment av lycka låt spelaren ta del av karaktärens glädje 

i form av en mer idéell spelstil, tillåt spelet bli lättare eller snabbare, signalera känslor av att 

ha “roligt”. I grund och botten går det ut på att symbolisera en känsla och sedan försöka 

reflektera den känslan mellan spelkaraktären och spelaren. I en situation av rädsla hade 

kanske ställts inför ett beslut av att sakta ner gameplay, och gömma sig från fara. Eller istället 

snabbat upp gameplay och flytt. 

 

En annan viktigt beståndsdel för VNGD är pathways, som används till att förklara världen 

spelaren befinner sig i och hur man ska ta sig runt, och vart man ska härnäst. De kan vara allt 

från subtila glimrande ljus, till tydliga dörrar eller lysande berg man ska mot. Spelvärlden bör 

vara tydlig och något överdriven på de aspekter som skaparen anser vara narrativet. Även 

interaktioner eller händelseförlopp som har ett narrativt värde bör vara tydligt. Som i Flower 

när man ser att naturen blir förstörd av teknologi påvisas detta med höga ljud och mycket 

mörka delar som förstör allt omkring sig. Möjligtvis kan det göras till en liten cutscene för att 

tydliggöra vad som händer.  

 

VNGD går inte ut på att sträva sig iväg från en “typisk” narrativ struktur, likt Bizzocchis 

referens till Thompsons lista av narrative arc (Thompson, 1999, p. 28-29 i Bizzocchi, 2007, p. 

3). Fokuset ligger istället på hur dessa narrativa strukturer presenteras och förtydligas genom 

dessa designval och tekniker. 
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5.2. Gestaltning: Prövandet av VNGD 

Syftet med vår gestaltning var att göra ett prövande av VNGD genom att applicera den på vår 

introduktion till vårt spel i form av en cutscene. Förutom att skapa ett narrativt utan att 

inkludera dialog och text var grundidén att fånga samma känsla som Journey förmedlade med 

deras introduktion av “berget”, med en blandning av de nyckelkomponenter de introducerar i 

deras första cutscene för att bygga en narrativ struktur som visar för spelaren de 

underliggande narrativet utan att avslöja för mycket. 

I vår cutscene var det viktigt för oss att introducera en destination och ett “mål” som ögat drar 

sig till, likt berget, men inte att förmedla samma känsla. I vår scen ville vi istället börja med 

att förmedla känslan av fara, sorg och plikt. Detta gör vi genom att applicera den kontrast 

struktur som Flower och Journey utför såväl. Att skapa en scen med avsaknad av färg och 

musik, och sedan visa var fokuset ligger med hjälp av färg och ljus, likt rummet vi såg första 

gången i Flower.  

Som nyckelkomponenter i spelet valde 

vi att centrera storyn runt tre faktorer. 

Den första är Spelaren, hans kamrater 

och deras plikt. Den andra, en magisk 

sten som står som det enda i scenen som 

strålar med ljus och färg. Och den 

tredje, förstörelsen eller vikten av 

världen och vilket skick den står i, när 

man blickar ut över bergskanten. Cutscene (Nordqvist, Sahlbom, 2018) 

 

Som vi skriver i syftet är vi inte ute efter att skapa en kopia av varken Flower eller Journey. 

Detta är något som vi känner att vi lyckades med och från början var idén för vår gestaltning 

olik det Flower och Journey är. 
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6. Diskussion 

En undersökning på två spels narrativa struktur är en analys av hur de två spelen gör. Det blir 

inte generellt utan en konkretisering av vad som händer om man använder Flower och 

Journey som grund.  

 

6.1. Metoder: Bizzocchi som grund 

Mycket av metoderna vi använder är tagna från Bizzocchis texter som han har skrivit själv 

eller i samarbete med andra forskare. Detta gör att mycket av arbetet är influerat av vad 

Bizzocchi har kommit fram till i sina undersökningar. Men delar han skriver om styrks även 

från andra håll. Som vi skrev tidigare var Bizzocchi och Cohn inne på lika spår i sina texter 

med narrative arc och visuellt narrativ då det behandlar liknande teman men i olika 

sammanhang. Bizzocchi utgår ifrån spel medans Cohn utgår ifrån seriestripar. Vi gjorde valet 

att använda närläsning då den är flexibel och enkel att applicera då vi själva valde vilka frågor 

vi ställer mot spelen när vi utförde undersökningen. Detta gjorde det enkelt för oss att testa 

och observera vart strukturerna och frågorna som vi tog från Bizzocchi, Cohn och Solarski 

finns i Flower och Journey. Alltså de nyckelpunkter vi har hittat och vilka aspekter som är 

viktiga när det kommer till ett strukturerat- eller sammanhängande narrativ. Cohns 

undersökning av visuellt narrativ kom till stor användning då vi skapade cutscenes och med 

hjälp av Bizzocchis olika strukturer kunde vi få inspiration till vart vi kunde introducera olika 

delar eller vart vi inte borde ha med vissa saker. Solarski är också viktig då pathways 

användes för att leda spelaren från de olika narrativa delarna till nästa del. 

 

6.2. Thatgamecompany och VNGD 

Flower och Journey är skapade av samma företag, thatgamecompany, och när vi letade 

likheter i spelen som vi kan använda för att förstärka designmetoden vi skapade kommer vi 

naturligt hitta flera likheter. Detta är nödvändigtvis inte dåligt då thatgamecompany kanske 

har upptäckt vad som skapar ett bra narrativ inom ramarna narrativet berättas. Det kan också 

vara att thatgamecompany har hittat något som de tror fungera men som kanske inte fungerar 

bra egentligen. Detta kan vi inte få något svar på då vi bara har valt att undersöka Flower och 
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Journey och inga andra spel. Thatgamecompany har inte svarat på de frågor vi har skickat till 

dem angående deras narrativa stil. Detta är något värt att tänka på när man använder VNGD 

för att få inspiration eller ett hum om vad man kan göra. Strukturen är också en viktig del i 

levererandet av ett narrativ, då Flower och Journey använder sig av en linjär struktur har vi 

ingen insikt i hur denna narrativa stil fungerar utanför en linjär struktur. Det är att antingen att 

thatgamecompany är bra på linjära strukturer, eller att deras tester påvisade att en linjär 

struktur är det som fungerar bäst när det kommer till narrativet Flower och Journey använder 

sig av. 

 

Visual Narrative Game Design 

Designmetoden vi har skapat har ett tydligt namn som gör att man kan enkelt relatera den till 

vad vi vill göra och uppnå med detta arbete. Metoden vi har skapat är specificerad på hur 

Flower och Journey behandlar sitt narrativ och hur andra kan använda den när man vill skapa 

ett spel utan dialog och text. Många av aspekterna baseras på vad Bizzocchi och t.ex. 

Tanenbaum skriver om i sina texter. När det kommer till levererandet av narrativet är 

strukturen viktig. För att både Flower och Journey har en linjär struktur vet vi inte hur det kan 

se ut om man försöker använda VNGD till skapandet av ett spel utan linjär struktur. Detta bör 

inte vara ett problem om man vet hur man implementerar andra strukturer och då borde det 

bara vara att implementera VNGD som designmetod. 

 

Immersion och undersökning 

När vi spelade Flower och Journey gjorde vi ett beslut att tillåta oss som spelare till att bli 

immersed i spelet för att uppleva alla de olika känslorna som spelen ville förmedla. Eftersom 

undersökningen är baserad på vad vi känner och upplever kanske det borde ha varit bra om vi 

letat efter andra spelares synpunkter kring spelet. Men detta var något vi tänkte på mot slutet 

av arbetet. Vi utgick ifrån att båda spelen var lyckade då thatgamecompany fortsatte arbeta 

med Sony efter Flower och att thatgamecompany fick mer pengar när deras budget tog slut 

under produktionen till Journey. Samt att Journey räddade thatgamecompany från konkurs. 

(North, 2013) Det är svårt att argumentera om valet att inte inkludera andra spelares 

kommentarer och känslor hade haft en positiv eller negativt påverkan på undersökning, då de 

är möjligt att vi kunde blivit “övertalade” eller bilda förväntningar eller känslor som 

egentligen inte är våra egna.  
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I och med att Flower och Journey är två upplevelse spel med fokus på immersion mer än vad 

det skulle klassas som spel med fokus på att förmedla rolig gameplay är det också svårt för 

oss att notera om resultatet av vår implementering av VNGD är “lyckad” då vi inte har fått 

någon respons på hur folk upplever vår gestaltning. 

 

6.3. Fortsatt undersökning 

Om man skulle göra någon fortsatt studie på detta skulle vi nog försöka vidareutveckla 

metoden vi skapade genom att undersöka fler spel som har narrativ utan text och dialog för att 

göra den mer generell och inte bara baserad på vad Flower och Journey gör. Denna 

undersökning vi har genomfört kan användas som en bra grund för vidareutveckling. För att 

vi bara fokuserade på två spel känner vi att grunden som skapades av detta är bra men inte 

tillräckligt generell. Vi skulle också vilja testa den mer mot andra typer av spel och inte bara 

den gestaltningen vi har skapat. Men det som intresserar mest är att göra den mer generell och 

på detta sätt mer användbar för andra utvecklare. Om vi nu skulle göra en sådan fortsatt 

undersökning skulle det vara kul om någon spelutvecklare använde sig av Visual Narrative 

Game Design för då skulle vi kunna göra en undersökning kring implementationen av 

metoden vi har skapat utöver det vi har skapat.  
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Ordlista 

AAA spel - Detta är en benämning för spel från större etablerade företag. 

Character - Varelser som befolkar världen 

Climax - Det är här som allts slås samman, någon brukar vinna och någon brukar förlora 

Complication - Svårigheten som introduceras för spelaren 

Denouement - Det som är kvar avslutas och berättelsen tar slut 

Development - Detta är fasen som saker händer och byggs upp. Spelaren förbereds inför slutet  

Establisher - Etablerare något utan att någon agerar på det. 

Falling action - Samma som Denouement  

Gameplay - Ett specifikt sätt som man spelar ett spel på, antingen hur det styrs eller reglerna 

som spelaren behöver följa 

Immersion - Hur uppslukad man blir av något eller hur mycket man sätter in sig själv i 

narrativet man upplever. 

indiespel - Spel från små företag som inte är AAA spel. Det har blivit svårare och svårare att 

definiera vad som är indie och vad som inte är det. 

Initial - Startar något som bygger upp spänningen för den narrativa arken. 

Interface - Något som spelaren ser på skärmen för att få information 

Micro-narrative - Små narrativ som existerar men fortfarande hör ihop det stora narrativet 

Narrativ - Berättandet av en historia, event som händer i en tidssekvens 

Narrative interface - En interface som driver narrativet framåt 

Peak - Det är här allt möts. Handen träffar ansiktet, fotbollsspelaren träffar målet med bollen. 

Den narrativa höjdpunkten har uppnåtts.  

Prolongation - Fortsätter att bygga på Initial, t.ex en boll som flyger genom luften. 

Release - Höjdpunkten tar slut och spänningen släpps. 

Resolution - Samma som Climax 

Setup - Introducerar en karaktär och världen den bor i 

Sprite - En benämning för bilder i pixel art 

Sprite sheets - En samling sprites i en bild för att göra animationer 

Storyworld - Världen som spelet befinner sig i 

Visuellt narrativ - narrativ grundat i det visuella. 
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