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Abstrakt  

I den här uppsatsen undersöks hur ett narrativ kan drivas inom digitala spel enbart med hjälp 

av spelmiljön. Syftet är att få förståelse för vad miljöberättande behärskar som en självständig 

form av berättande och vad författarna kan göra för att uppnå detta mål. För att undersöka 

problemområdet genomfördes en spelproduktion där metoder framtagna under 

undersökningens gång applicerades. Produktionen testades av utomstående studenter i 

medieteknik och resultaten sammanställdes med reflektioner kring vad som uppnåtts och de 

metoder som applicerats. Undersökningen beskriver arbetsprocessen och metoder och visar 

hur dessa kan driva ett narrativ med en spelmiljö. 

Nyckelord: Narrativ, environmental storytelling, digitala spel, cause and effect, law of 

closure, affordance, telegraphing, indexical storytelling. 

 

Abstract  

In this thesis examines how to drive a narrative in digital games using only the game 

environment. The purpose is to gain an understanding of what environmental storytelling is 

capable of as an independent form of narrative and what the authors can do to achieve this 

goal. To study the problem area, a game production was conducted in which methods 

developed during the study was applied. The production was tested by other students in media 

technology and the results that came up were compiled with reflections on what was achieved 

and the applied methods. The study describes the work process, methods and shows how 

these can be used to drive a narrative with a game environment. 

Keywords: Narrative, environmental storytelling, digital games, cause and effect, law of 

closure, affordance, telegraphing, indexical storytelling. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har vi sett allt fler spel som försöker fokusera mer på berättandet av sin 

historia. Ett exempel är spelet Bishock Infinite (Irrational Games, 2013). Hur dessa spel driver 

sina narrativ varierar från spel till spel. Några metoder som anveänds är till exempel dialoger 

mellan olika karaktärer både i form av tal och text och/eller cut-scenes, som är en filmsekvens 

där spelaren inte har någon kontroll (Adams, 2009). Författarnas åsikt är att många av dagens 

digitala spel förlitar sig på karaktärer och dialoger för att driva sitt narrativ framåt. Viljan att 

se alternativa sätt att driva narrativ i digitala spel la grunden för denna rapport. De började 

därmed fundera på om det finns något annat inom digitala spel som kan driva narrativet 

framåt. Författarna vill undersöka om det finns metoder för att driva ett narrativ enbart med 

miljön i ett spel och ta reda på ifall vi överhuvudtaget kan göras. 



2. Problemområde 
2.1 Bakgrund 
Arbetet inleddes med en diskussion om hur hårdvarans prestanda har ökat under de senaste tio 

åren och hur denna kan nyttjas till att skapa mer detaljerade digitala världar. Från en grafisk 

synpunkt kan det leda till skapandet av miljöer innehållandes fler objekt med högre 

detaljrikedom. Objekt i det här fallet är 3D-modeller och miljö är omgivningen spelaren kan 

se och röra sig inom. Vi började sedan undersöka hur drivandet av ett visuellt narrativ med 

dessa objekt kunde fungera. Clara Fernandez-Vara vid Singapore-MIT GAMBIT Game Lab 

har framfört en presentation om environmental storytelling. I den presenterar hon en metod 

för att använda dess objekt för att berätta en historia. I presentationen säger hon att ”the object 

in the space tells us a story, events that happen before we got there”. (Fernández-Vara No 

Show Conference 2012) 

Efter att ha sett presentationen undersöktes ytterligare sätt att driva ett narrativ på. Vi hittade 

boken Fundamentals of Game Design (2009) skriven av Ernest Adams som är speldesigner, 

konsult, utbildare och grundare av International Game Developers Association. I kapitlet 

Storytelling and Narrative presenterar Adams olika metoder för att utveckla narrativ i spel. I 

texten nämns bland annat cut-scenes samt rullande text för quests och tal. Men till skillnad 

från Fernández-Vara nämner han inget om visuellt berättande. Detta ledde till att vi ställde oss 

frågan, kan vi utveckla ett narrativ med enbart miljön och är det fortfarande begripligt?  

I spelet Portal (Valve. 2007) används till exempel graffiti, texter och bilder på väggarna för att 

berätta en historia (se fig.1 s. 3). Detta är något som spelaren kan hitta om han/hon väljer att 

utforskar miljön. Vad som hänt i rummet visas aldrig för spelaren men texten och graffittin 

bär spår av vad som hänt där tidigare. Tack vare detaljnivån kan spelaren se sig omkring och 

lättare bilda en uppfattning om vad som har hänt. Det spelaren ser ger ingen direkt bild över 

vad som hänt utan han/hon får pussla ihop sammanhanget själv.  



Fig.1. Valve Corporation. (2007). Portal [PC Game]. Steam. Valve Corporation 

 

Vi vill därmed undersöka utvecklandet av en berättelse med hjälp av miljön och ta reda på om 

och hur länge miljön klarar att utgöra berättelsen.

2.2 Frågeställning 
Hur kan man driva ett narrativ i digitala spel enbart med miljön utan ytterligare stöd?

2.3 Syfte 
Syftet med det här kandidatarbetet är att öka kunskapen om hur spelutvecklare enbart med 

miljön kan driva ett narrativ. Det är intressant för att se vad miljö klarar och inte som en 

självständig form av berättande inom digitala spel, till skillnad från att även använda sig utav 

de ytterligare medel Adams diskuterar i sin bok Fundamentals of Game Design (2009). 

2.4 Avgränsningar  
Undersökningen fokuserar på hur användandet av visuellt berättande kan utformas för att 

driva ett narrativ. Fokus i detta arbete ligger på det grafiska och undersöka vad det kan och 

inte kan användas till. Vi avgränsar oss från att jämföra det med andra medel som tal och text 

på grund av att det inte fungerar inom tidsramarna av arbetet även om det skulle vara 

intressant för denna undersökning. 



2.5 Skrivprocess 
Vår skrivprocess under arbetet har varit att skiva nästan allt tillsammans. Varje rubrik är 

skriven helt utav en av oss och den andra har sedan korrekturläst, redigerat och renskrivit den 

texten. Sedan gick vi gemensamt igenom texten en gång till och redigerade och tyckte till om 

det som skrivits tillsammans. På detta sätt har vi båda varit engagerade i allt som skrivits.  

3. Tidigare forskning  
I det här avsnittet redogörs först hur vi valt att förhålla oss kring begreppen narrativ och 

visuellt berättande. Därefter förklaras kraften i det visuella och sedan förklaras environmental 

storytelling/narrativ och indexical storytelling.  

 

I texten används de engelska termer som nämns i de källor som använts på grund av att vi inte 

finner några bra svenska motsvarigheter av dem. 

3.1 Inledning: Narrativ och Visuellt berättande 
Vi har valt att förhålla oss till Jeffry R. Halverson förklaring av narrativ i artikeln Why Story 

is Not Narrative (Halverson 2011). Halverson är biträdande professor vid the Department of 

Philosophy and Religious Studies på Coastal Carolina University, han förklarar narrativ som 

ett “System of stories”. Halverson skriver att denna term betyder att ett narrativ består av flera 

“stories” som relaterar till varandra. Halverson beskriver “stories” på följande sätt ”Let’s 

define story simply as an “event unit.” It relates the ‘who, where, when and how’ of an event 

that occurred. A narrative is made up of several of these interrelated “event units” that work 

together as a system” (Halverson, 2011) 

Halverson ger även förklaringen att “stories” är bitar som kan komma och gå, ändras och 

förvandlas men att narrativet kvarstår. I vår text används även ordet narrativ som en synonym 

för berättande som till exempel visuella narrativ.  

 

Vi har även valt att förhålla oss till Jon Schindehette förklaring av visuellt berättande i 

artikeln Improve your Visual Narrative (Schindehette, 2013) där han förklarar att visuellt 

berättande använder sig av visuella medel. Under detta projekt genomfördes en gestaltning 

där det visuella medlet var en spelmiljö. Schindehette har tidigare arbetat som Creative 

Director på Wizards of the Coast som har gjort spelen Magic: The Gathering och Dungeons 

and Dragons.



3.2 Kraften i det visuella 
Liz Banse, vice president på företaget Resource Media, har skrivit rapporten Seeing is 

Beliving A Guide to Visual Storytelling Best Practices (Liz Banse, 2013). I rapporten skriver 

Banse om olika principer som hon anser bör hållas i åtanke vid visuell kommunikation. 

 

I den första principen som Banse kallar för ”Humans are visual first, verbal second” (Liz 

Banse, 2013 s. 4) presenteras begreppet “The Pictorial Superiority Effect”, som handlar om 

att syncentrumet är det största systemet i våra hjärnor. Enligt Resource Medias undersökning 

håller hjärnforskare generellt sett med om att ungefär 60 procent av våra hjärnor är dedikerade 

till syn. Det visuella sinnet är överlägset och det är därför bilder är lättare att minnas än ord. I 

rapporten nämns resultatet av en studie gjord av John Medina. Studien i sig kan hittas i boken 

12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School (Medina, 2008 s.233-

234). Studien visar att när information presenterades muntligt och med text så minns 

människor cirka 10 procent av det som presenterats 72 timmar senare. Den siffran steg till 65 

procent när bilder lades till i presentationerna. Banse fortsätter att diskutera detta i rapporten 

när hon presenterar begreppet “Dual Coding Theory” (Liz Banse 2013 s. 8). Dual Coding 

Theory handlar om att när vi tar in visuell information tillsammans med text ökar hjärnas 

förmåga att spara informationen i våra minnen. 

 

I artikeln Introduction: Graphic Narrative (2006) skriver Hillary L. Chute och Marianne 

DeKoven om visuellt narrativ. Chute och DeKoven skriver om ett reportage av CBS News. I 

reportaget talas det om kraften i det visuella där de har fokus på krigsbilder. "I think that the 

way we react to a photograph comes from the fact that there is something elemental about 

seeing, seeing is, in fact, believing."(Mitchell Stephens, 2004). Stephens är professor på New 

York University School of Journalism. I reportaget säger också Jerry Della Femina, 

reklamchef som arbetar med att motivera människor med bilder, att ord aldrig kan beskriva 

vad en bild kan. Något liknande citeras om behandlingen av fångar i fängelset Abu Ghraib i 

Irak av Donald Rumsfeld, USA’s försvarssekreterare, när reportaget gjordes. "You read it and 

it’s one thing, You see the photos and you get a sense of it, and you cannot help but be 

outraged." (Donald Rumsfeld, 2004). Med det som grund skriver Chute och DeKoven vidare 

om kraften hos bilder. Som ett eget exempel tar de upp den målade bilden på Muhammad från 

Jyllands-Posten i Danmark. Även om bilden var påhittad skapade den stor uppståndelse även 

om det var en målning av något som inte var sant. 



3.3 Environmental Storytelling/narrative 
I det här avsnittet redogörs environmental storytelling/narrative. Sedan diskuteras vad som 

kan förmedlas med en spelmiljö och olika metoder på hur det kan förmedlas. Avslutningsvis 

förklaras Indexical storytelling och vad det innebär. Information är tagen från personer som 

Don Carson, Matthias Worch, Harvey Smith, Richard Rouse III och Clara Fernández-Vara. 

3.3.1 Vad är Environmental Storytelling/narrative 
Worch och Smith förklarar environemental storytelling på följande sätt i sin presentation på 

Game Developers Conference 2010 med namnet “What Happned here? -Environmental 

Storytelling” (Worch, Smith 2010, s. 16). “Environmental Storytelling is the act of “staging 

player-space with environmental properties that can be interpreted as a meaningful whole, 

furthering the narrative of the game.” Worch och Smiths förklaring av environmental 

storytelling kan liknas vid Halversons förklaring av “stories” som vi tog upp i ett tidigare 

kapitel fast environmental storytelling avgränsar sig till miljön. 

 

Både Worch och Smith har arbetat inom spelbranschen i över 15 år. Worch har arbetat på 

speltitlar som Unreal 2 (Legend Entertainment, 2003) och Dead Space 2 (Visceral Games, 

2011). Smith har arbetat med speltitlar som Deus Ex (Ion Storm, 2000) och Dishonored 

(Arkane Studios, 2012). 

 

I texten har vi valt att förhålla oss till Richard Rouse III förklaring av environmental narrative 

från presentationen ”Environmental Narrative: Your World is Your Story” (GDC, 2010). 

Rouse säger att environmental narrative är små berättelser som berättas genom själva 

spelvärlden (Rouse 2010 s. 5). Han fortsätter med”It is the story told by the game-world as if 

the player wasn't there” (Rouse 2010 s. 8). 

 

Rouse har arbetat inom spelbranschen i över 15 år och har jobbat på speltitlar som Homefront 

(Kaos Studios 2011), Sunset Overdrive (Insomniac Games TBA 2014) och CastleStorm (Zen 

Studios, 2013).

3.3.2 Vad kan förmedlas med en spelmiljö? 
Don Carson, som bland annat har arbetat som Seniorshow-designer på Walt Disney 

Imagineering, har hjälpt till med att designa attraktioner som Splash Mountain på Walt 

Disney World Florida. Carson skriver i artikeln “Environmental Storytelling: Immersive 3D 



Worlds Using Lessons Learned from the Theme Park Industry” (Carson, 2000) om vad han 

anser är väsentligt att förmedla vid skapandet av en spelmiljö. Carson nämner att miljön ska 

designas på ett sådant sätt att en spelare kan svara på var de är och vad deras förhållande till 

platsen är. Carson säger att det är betydelsefullt att svara på dessa frågor för att det kan leda 

till att spelaren dras djupare in i spelvärlden som han/hon befinner sig i. (Carson, 2000 Part 1 

s. 2) 

 

Rouse nämner ytterligare fyra frågor som bör ställas vid utformandet av sin miljödesign under 

rubriken “The location backstory” (Rouse, 2010 s.18-19) han förklarar att det är bakgrunden 

till platserna i en spelmiljö och att dessa frågor är till för att förmedla det. Vad 

används/användes denna plats för? Vilka är/var de som lever/levde här? Har en betydelsefull 

händelse utspelat sig här? Och vilka centrala delar (props ”hero assets?) som kommunicerar 

det visuellt?” 

 

Matthias Worch och Harvey Smith diskuterar också vad de anser att en spelmiljö kan 

förmedla. De nämner att en miljö kan förmedla historien om vad som har hänt på en plats, 

vilka som lever där, deras levnadsförhållanden, vad som kan skulle kunna hända där senare, 

det funktionella syftet med platsen och stämningen på platsen. (Worch, Smith, 2010 s.13)

3.3.3 Hur kan det förmedlas? 
Carson, Worch, Smith och Rouse som nämndes under förra avsnittet presenterade även ett 

flertal metoder under sina respektive artiklar/presentationer. Dessa metoder bygger på deras 

erfarenheter att utveckla ett narrativ med miljön. 

 

Carson nämner en metod som han kallar för ”Cause and effect” som är områden i spelet, till 

exempel ett rum, som leder spelaren till att komma till sina egna slutsatser om vad som 

tidigare har hänt. Metoden skulle också kunna varna för en potentiell kommande fara. Carson 

ger även några exempel. Det kan vara dörrar som brutits upp, spår av en explosion, ett 

kraschat fordon eller ett spår av lappar. Carson säger att detta kan dra spelaren djupare in i 

spelvärlden och få en spelare att förstå var de befinner sig och vad de kan förvänta sig i 

framtiden (Carson 2000, Part1 s.2). I spelet Left 4 Dead 2 (Valve, 2009) finns följande 

exempel på Cause and Effect. I spelets “Safe Rooms” har tidigare karaktärer skrivit 



information om vad som tidigare hänt på väggarna (se fig 2). 

 
Fig.2. Valve Corporation. (2009). Left 4 Dead 2 [PC Game]. Steam. Valve Corporation

Worch och Smith fortsätter att diskutera en liknande metod som de kallar “Telegraphing” som 

innebär att spelutvecklaren lämnar spelaren ledtrådar om vad som kan komma att hända i 

framtiden. Ett exempel på detta kan vara att spelaren ser ett blodspår på marken som leder in i 

ett rum. Observerar spelaren detta kan det få spelaren att förstå att denna befinner sig i 

närheten av en fiende. Telegraphing är något som används i Doom 3 (id Software, 2004). 

Spelaren kan förbereda sig för en kommande strid genom att ladda sitt vapen eller välja att 

undvika området. Telegraphing kan även användas för att hjälpa en spelare att navigera sig 

genom miljön. (Worch, Smith, 2010 s31-33) 

 

Worch och Smith går igenom ytterligare en metod som de kallar för “Affordance” som 

innebär att själva miljön/området i ett spel kan kommunicera med spelaren. De ger följande 

exempel på det. Om spelaren ser en kassaapparat kan det kopplas ihop med pengar eller om 

spelaren ser en bar kan det innebära alkohol. Worch och Smith säger avslutningsvis ”The 

player understands the purpose of this place and has an idea of what resources might be found 

here.” (Worch, Smith, 2010 s. 9) 

 

Rouse går igenom ett flertal olika metoder som han anser kan användas för att designa en 

miljö. Han diskuterar ämnet “Real-world Research” som innebär att en spelutvecklare 



undersöker det som ska skapas för att få en mer trovärdig värld. (Rouse 2010 s.13) Han ger 

exempel på spelet The Last Express (DotEmu, 1997) där utvecklarna av spelet gjorde en 

utförlig undersökning av tåg för att kunna återskapa en trovärdig representation i sitt spel.   

 

Nästa metod Rouse går igenom kallar han för “Embedded Story Elements” som kan vara 

skyltar, graffiti och ambient life. Ambient life är fotgängare eller djur som går runt i 

spelvärlden. Det exempel som vi gav från Portal i vår bakgrund skulle kunna vara ett exempel 

på embedded story elements. (Rouse, 2010 s.47-57) 

 

Rouse nämner också metoden “Focusing attention” som innebär att spelutvecklaren använder 

sig av ljus eller rörelse på objekt, för att dra uppmärksamhet till delar av miljön som spelarna 

ska se. Rouse säger att det är viktigt att testa det här på andra människor än sig själv för att 

uppfattningförmågan kan skilja sig mellan olika personer (Rouse, 2010 s. 33-37). 

 

Worch och Smith fortsätter i liknande spår när de diskuterar hur miljön kan användas för att 

begränsa och guida spelarens rörelser. Det som används för att åstadkomma detta är väggar, 

trappor och fiender. Objekt som spelaren kan plocka upp kan också användas för detta 

ändamål. 

Se fig 3 för exempel som Worch och Smith gav på detta i form av Level Layouts.

 
Fig.3. Matthias Worch, Harvey Smith. (2010). What Hapened here? -Environmental 

Storytelling s. 8

Worch och Smith nämner även att de anser att environmental storytelling är intressant för att 

det är öppet för tolkning. De påpekar att varje spelare tar med sig sina egna synpunkter, 

erfarenheter och referenser när de gör en tolkning av miljön. De säger att detta kan leda till att 



spelaren blir mer investerad i den värld som har skapats. Orsaken är något som de kallar för 

”The law of closure”. Det är att spelare drar slutsatser utifrån vad de ser. Worch och Smith ger 

ett exempel från Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008) och skriver att följande kan ses i ett 

av spelets rum: Loungebord i närheten av dansstolpar, sprit, teddybjörn och handbojor på en 

av stolparna (Worch, Smith 2010, s. 28-36). Utifrån det spelaren ser kommer han/hon 

troligtvis fram till en hemsk slutsats om vad som hänt. Worch och Smith nämner att det är 

viktigt att tänka på att spelaren aldrig ser det hända utan det är bara något som de ser i sina 

huvuden. Rouse avslutar med följande ”Environmental narrative is the type of storytelling that 

games do better than any other medium.” (Rouse, 2010 s. 85) 

3.3.3 Indexical Storytelling 
I texten “Game Spaces Speak Volumes: Indexical Storytelling” av Clara Fernández-Vara 

skriver hon om vad hon kallar för “Indexical storytelling”. Fernández-Varas definition 

Indexical storytelling går ut på att berätta historier genom spår lämnade av speldesignern 

och/eller spelaren. Ordet index betyder indikerande tecken och är ifrån Semiotics som är 

studien av tecken. I boken “Semiotics: The basics Second Edition. v. 10” av Daniel Chandler 

(2007) skriver han att semiotics kan vara bland annat ord, bilder och gester. Fernández-Vara 

skriver att indexical storytelling är att enbart berätta med hjälp av index. Ett index har en 

koppling till en händelse och är ofta en konsekvens av händelsen som talar om vad som pågår 

eller har pågått. Enligt Fernández-Vara inbjuder det spelaren till att själv återskapa det som 

hänt. Spelaren får försöka förstå relationen mellan indexet och händelsen som den indikerar. 

Index kan också vara markeringar som indikerar till spelaren vad han/hon måste göra. Till 

exempel kan en karaktär som haltar fram indikera att han/hon är skadad och att spelaren 

behöver åtgärda detta. Fernández-Vara beskriver att indexical storytelling skiljer sig från 

berättande på traditionellt vis och att det egentligen handlar mer om historiebyggande. ”The 

designer creates the elements of the story and integrates them in the world, the player has to 

interpret them and piece them together” (Clara Fernández-Vara, 2011). Det blir att 

speldesignern och spelaren bygger berättelsen ihop snarare än att den berättas för spelaren. 

Indexical storytelling är en förfining av environmental storytelling, eftersom det specificerar 

de sätt som berättelsen och spelet interagerar med varandra genom att lämna spår i 

spelvärlden.  

 

Det finns två typer av berättelser inom spel, spelvärldens och spelarens fortsätter Fernández-

Vara. Indexical storytelling kan användas för båda typerna. Användningen av indexical 



storytelling för spelvärlden är den vanligaste. Det finns spel som handlar om att ta reda på vad 

som hänt innan spelaren kom dit. I dessa spel liknar spelaren en detektiv som uppmanas att 

pussla ihop vad som hänt och i den ordningen saker skett. Fernández-Vara ger bland annat 

Myst (Cyan, 1993) som ett exempel på ett sådant spel. Spår av tidigare händelser är vanligtvis 

hur indexical storytelling fungerar. Det kan användas till mer än att enbart berätta om 

spelvärlden, till exempel genom att låta spelaren använda det för att skapa sin identitet i spelet 

med hjälp av omgivningen. Fernández-Vara presenterar ett exempel från spelet Portal (Valve, 

2007).  

 

“In Portal, the person who left the scribbles is another test subject, presumably, and the  

player can wonder whether to do what they did or not. The previous subjects have created 

a precedent, but is the player going to follow their steps? By creating an identity, the game  

provides a model of behavior that the player can restore in the game.” (Clara Fernández-

Vara, 2011) 

 

Spelarens historia som är det andra sättet är mer ovanligt skriver Fernández-Vara. Det är att 

låta spelare att bygga sin egen berättelse med index. En underanvänd potential hos 

spelarskapade index är att låta andra karaktärer, andra spelare eller datorkontrollerade spelare, 

tolka spelarens spår och agera därefter. Fernández-Vara skriver att det är något Stealth-genren 

är bra på, en genre som oftast bygger på att spelaren ska smyga och inte bli upptäckt. Ljudet 

av fotsteg är ett exempel på ett index som indikerar vart spelaren befinner sig och nedslagna 

vakter visar andra vakter att spelaren är i närheten samt var han/hon varit. Kärnan i genren är 

att lämna så få index efter sig som möjligt. Ett annat exempel finns från spelet Demon’s Souls 

(From Software, 2009) där spelare kan lämna varningar och tips i form av text på marken till 

andra spelare som till exempel att akta sig för fällan längre fram. Fernández-Vara 

sammanfattar texten med att skriva ”As the examples above demonstrate, indexical 

storytelling is already taking place in videogames; however, it has not been identified as a 

specific narrative strategy either in academic or industry terms”. (Clara Fernández-Vara, 

2011) 

3.3.4 Sammanfattning 
Informationen under rubriken kraften i det visuella är relevant för denna undersökning 

eftersom det har gett oss insikt för hur det visuella kan påverka människor. Det är bakgrunden 

till varför vi tror att ett visuellt narrativ kan fungera. Exempelvis skulle Banses text kunna 



tolkas som att spelutvecklare kan använda sig utav visuella medel för att göra spel lättare att 

minnas. Artikeln av Chute och DeKoven är releevant för att den säger att människor både litar 

mer på det dem ser och att det visuella har kraften att påverka oss starkare än det vi läser och 

hör.  

 

Rubriken “Environmental storytelling/narrative” är intressant för undersökningen för den har 

gett oss exempel på olika frågor som kan förmedlas under den kommande gestaltningen samt 

att vi har funnit ett flertal metoder att utgå ifrån.  

 

I Worch, Smith och Fernández-Varas texter skriver de om hur självtolkning är en intressant 

del i “Environmental storytelling” vilket vi håller med om och vill försöka använda i vår 

undersökning. Eftersom det är öppet för självtolkning kan varje spelare få en unik upplevelse 

eftersom de tolkar det olika baserat på deras erfarenheter. Om en spelare misstolkar det vi vill 

förmedla behöver inte det innebära att vi misslyckats utan tolkningen spelaren gör kan ändå 

vara värdefull. 

 

Information vi hittat gav oss en vag bild av vad för resultat som kunde förväntas av 

undersökningen och den har gav oss de grundläggande verktygen att arbeta med. 

4. Tillvägagångssätt 
Det här avsnittet inleds med att redorgöra den gestaltande produktion som vi har valt att 

genomföra. Sedan förklaras de olika metoder som använts under projektets gång. Efter det 

presenteras de mjukvaror som valts och varför under rubriken 4.3 Teknik s.18. Avslutningsvis 

beskrivs hela arbetsprocessen i kronologisk ordning. Texten innehåller även en del termer 

som presenteras i en ordlista i slutet av uppsatsen. 

 

Något som också är viktigt att nämna är att arbetet delvis bedrivits ihop med fyra andra 

kandidatgrupper på ett projekt med namnet “Stairs”. Några delar av detta projekt har använts i 

vår gestaltning. Exempel på detta är grafiskt material och till en viss del planlösningen till 

miljön som skapats. Samma typ av miljö som finns i Stairs-projektet användes också i vår 

gestaltning vilket var en underjordisk militärbas. Detta gjordes för att ha mer tid till att 

fokusera på berättandet inom miljön. Mer om detta presenteras under kapitlet 4.4 Process 

s.20.  



 

4.1 Introduktion 
Miljön skapades i spelmotorn UDK där de olika metoderna som presenterats i vår tidigare 

forskning testades. Det är med hjälp av dessa metoder som vi försökt svara på projektets 

frågeställning. Spelaren kan gå omkring och utforska miljön som skapats och med hjälp av 

grafiken och till viss del ljud har spelaren getts möjligheten att svara på frågorna: Vad var du 

på för plats? Vad användes platsen till? Vem/vad spelar du? Vad gjorde du som spelare där? 

4.2 Metoder 
Planeringen och prioriteringen av arbetet baserades på arbetssättet SCRUM. De metoder som 

användes under projektet presenterades på en föreläsning som hölls av Avalanche Studios, en 

stor självständig svensk spelstudio, på Swedish Game Awards 2013 som är Sveriges största 

tävling för spelutveckling. Dessa metoder var “Backlog” och “Risk evaluation” -system och 

de användes för att kontrollera att det viktigaste arbetsuppgifterna gjordes först. Vi använde 

oss även utav veckomöten där det analyserades hur projektet låg till tidsmässigt. I början av 

varje vecka hölls även ett visionsmöte, där planeringen för den kommande veckan gjordes. 

Anledningen till att dessa metoder valdes var för att vi båda har erfarenhet av dessa och de har 

fungerat utmärkt för oss i tidigare arbeten. Vi vet också att en större spelstudio använder sig 

av metoden vilket styrker dess kvalitet. 

För att inte bara basera informationen om dessa arbetsmetoder på Avalanches föreläsning 

gjordes en ytterligare undersökningar om dem. Samma information som Avalanche gav om 

“Backlogs” hittades i SCRUMS egna officiella guide. “Risk evaluation” fann vi information 

om i kapitel nio i Mike Cohn bok Agile Estimating and Planning (2005).   

4.2.1 Backlog 
Allt som behövde produceras till projektet skrevs upp för att sedan prioriteras i en backlog. 

Det som ansågs vara mest viktigt för projektet placerades högst upp i listan och det som var 

mindre viktigt placerades längre ner. Vad som var viktigast bestämdes med hjälp av “Risk 

evaluation” som beskrivs under nästa rubrik. Tack vare backlog fick vi hjälp med att 

organisera arbetet. Det gav oss en överblick som hjälpte oss prioritera arbetet. Det i sin tur 

hjälpte oss organisera och se över vad vi hann göra och inte. På bilden nedan kan ni se ett 

exempel på hur en av de “Backlogs” vi skapade för de kontor som finns i spelet ser ut. (se 

fig4. S14) 



Fig4. Bild på en ”Backlog” från ett av rummen i projektet skapad med trello.com. hela listan 

finns på https://trello.com/b/slo17g2i/visuellt-berattande 

4.2.2 Risk evaluation 
För att bestämma var allt skulle placeras i backlogen användes ”Value vs risk” vilket är en 

metod med fyra kategorier som Avalanche studios talade om under sin föreläsning. 

Kategorierna är ”High value, high risk”, ”High value, low risk”, ”Low value, low risk”, ”Low 

value, high risk”. (Se fig5).   

Fig5. Illustarion av Risk evaluation-metoden. 

Dessa kategorier är sedan prioriterade i den ordning som de är skrivna. Allt som behövde 

produceras till projektet placerades i någon av dessa. Kategorin “High value, high risk” bör 

göras först eftersom allt det som är värdefullt för spelet men har hög risk att inte fungera 



placerades här. Detta gjordes först för att om vi skulle misslyckas skulle det ske tidigt och det 

skulle finnas mer tid till att korrigera de misstag som gjorts. Efter det gjordes den andra 

kategorin “High value, low risk” som innehåller 3D-modeller av högt värde men som är 

enklare att göra. När dessa två kategorier var avklarade gjordes den tredje kategorin “Low 

value, low risk” som innehåller de modeller som inte har ett högt värde för spelet men de är 

enkla att göra. Den sista kategorin “Low value, high risk” innehåller de saker som inte tillför 

något av större värde men som samtidigt medför en större risker att producera. Det kan bero 

på att vi inte vet hur det ska göras eller att det kan orsaka andra problem för projektet. Den här 

kategorin skapas det inget ifrån utan den används mest för att sortera bort de delar som inte 

värda den tid eller de resurser som krävs. Var 3D-modeller placerades i denna lista bestämdes 

genom interna diskussioner. 

4.2.3 Förproduktion 
Med hjälp av vår tidigare forskning och boken Preproduction Blueprint (Galuzin, 2011 s.76-

87) togs det fram fyra frågor som vi ansåg kunde besvaras med miljön. Vem är karaktären du 

spelar? Vad är han/hon på för plats? Vad som har hänt på platsen han/hon är på? Och vad gör 

han/hon där? Målet med förproduktionen var att försöka besvara dessa frågor. 

Till detta projekt valde vi att prova förproduktions-metoden som Alex Galuzin skriver om i 

boken “Preproduction blueprint: How to Plan Your Game Environments and Level Designs 

Tutorial” (2011). I boken presenterar Galuzin ett flertal steg som skulle kunna användas i en 

förproduktion. De engelska namnen på stegen behölls för vi anser att det inte gav något att 

översätta dem till svenska. Istället ges det en kort förklaring på vad varje steg handlar om.  

Det första steget som gjordes var “Setting, location, theme”, där vi bestämde den typ av miljö 

som skulle skapas. Om miljön till exempel skulle vara en inomhus-miljö och om det fanns ett 

specifikt tema eller flera olika teman som vi ville arbeta med. Steg två var “Photo/video 

reference research” där referensmaterial till det som skulle skapas samlades. Steg tre var 

“Story” där vi skrev berättelsen till miljön och vad som hänt där samt det som vi ville att 

spelaren skulle uppleva när han/hon går igenom miljön. Steg fyra var “Visual development” 

där bestämdes den typ av visuell stil och ljussättning som skulle användas i projektet. Det 

sista steget var “Top down layout” där planlösningen till miljön bestämdes. Resultatet av 

dessa steg redogörs i avsnittet 4.4 Process s.24 



4.2.4 Speltest 
De speltest som hölls utgick ifrån boken The Art of Game design: A Book of Lenses (2008) 

av Jesse Schell. Intervjuerna hölls efter att våra speltestare spelat klart spelet. Eftersom 

spelaren tilläts att göra sin egen tolkning av spelet blev det lättare att ställa följdfrågor om en 

intervju hölls. I boken skriver Schell att intervjuer är bra för att ställa frågor som är för 

komplexa för skriftliga undersökningar, eftersom det går att se speltestarnas känslor i deras 

ansiktsuttryck samt höra det i deras röster. Schell presenterar också tips för utformningen av 

intervjun. Till exempel bör personen som utför intervjun alltid ha förberett frågor samt bör 

han/hon lämna utrymme för att skriva ner speltestarnas svar och eventuella oplanerade 

händelser. Han skriver även att folk är oftast mer ärliga om en intervju hålls i enrum så 

utnyttja den resursen om det finns möjlighet till det. Schell skriver också att speltestare kan 

hålla tillbaka kritik om de vet att personen som intervjuar varit med och utvecklat spelet så 

informera dem att deras hjälp verkligen behövs. Han skriver också att känslorna bör hållas 

tillbaka under intervjun eftersom det är lätt att ta det personligt vid kritisk feedback. Det 

viktiga är inte hur spelet är tänkt att vara, utan hur speltestarna upplevde det och varför. Med 

den kunskapen utformade vi intervjun enligt följande: 

1. Platsen du var på… 

a. Vad användes den till? 

b. Vad används den till nu? 

2. Vem/vad var du? 

3. Vad gjorde du där? 

4. Kan du gå igenom vad du tror hände i spelet? 

Svara på frågorna själva för att gå igenom vad vi försökte få fram 

5. Tyckte du att det var tydligt/otydligt? 

a. Varför?  

b. (om det var otydligt och inte får svar på det i varför) vad tror du skulle                                 

kunna förbättra det? 

6. Tycker du det här är ett intressant sätt att berätta på? 

7. Skulle du vilja se mer av den här typen av berättande? 

4.3 Teknik 
I det här avsnittet redogörs de mjukvaror som användes under produktionen och anledningen 

till varförde valdes. Det första valet som gjordes var vilken spelmotor som skulle användas för 



projektet. Till en början var det fyra spelmotorer att välja emellan. Dessa var CryEngine, 

Unity, Unreal development kit (UDK) och Unreal engine 4 (UE4).  

 

CryEngine och Unity valdes snabbt bort på grund av att vi inte hade någon tidigare erfarenhet 

med dessa motorer och den tid som krävdes för att lära oss hur en ny spelmotor fungerar fanns 

inte. Det skulle även ge oss mindre tid att arbeta mot vår frågeställning. Slutligen valdes UDK 

för projektet på grund av att vi vet hur UDK hanterar ljussättning i miljön samt import av 

modeller och texturer. Arbetet kunde även ske tillsammans med de övriga Stairs-grupperna 

och därmed ha ett lättare utbyte av grafiskt material. Vi var även medvetna om att UDK 

ibland kan ha problem med att krascha av olika anledningar och detta i sin tur kan leda till att 

vi behöver göra om det som gjorts tidigare.  

 

Det var enkelt att välja den mjukvara vi skulle använda för skapandet av 3D-modeller. Vi 

valde att använda oss utav Autodesk Maya eftersom det är det enda 3D-

modelleringsprogrammet som vi har erfarenhet av. Vi är medvetna om att Maya har ett dåligt 

“UV-unwrap”-verktyg men det är inte en tillräckligt stor anledning för att försöka lära oss ett 

nytt program för 3D-modellering. Utöver detta är Maya ett av 3D-modelleringsprogrammen 

som används mest i spelindustrin just nu tillsammans med andra program såsom 3DS Max 

och MODO, enligt hemsidan Polycounts wiki. Polycount är ett stort forum för spelgrafik där 

ett flertal personer från spelbranschen lägger upp information.  

 

För skapandet av texturer valdes programmet Adobe Photoshop som är den mest använda 2D-

mjukvaran inom spelindustrin enligt Polycount. Photoshop har varit under utveckling sedan 

1990 och har därmed tillgång till alla funktioner som behövs för att skapa texturer. Photoshop 

är den enda mjukvaran som vi personligen har erfarenhet av.  

 

När vi försökte bestämma vilket program vi skulle använda oss utav för att skapa “Normal-

maps”, vilket är en typ av textur, hade vi flera program att välja emellan. Normal-mapping är 

en teknik som används för att skapa låtsas-geometri genom att använda en textur. Det görs för 

att det ska kräva mindre prestanda av datorn. Vi hamnade i en situation där vi valde mellan att 

göra “Högpoly” -versioner av alla 3D-modeller i Autodesk Maya eller att använda oss utav 

programmet nDo2 som fungerar som ett tillägg till Photoshop. Högpoly-modeller är 3D-

modeller med hög detaljrikedom i modellen. De används oftast bara för att fuska ner deras 



detaljer till normal-maps som används på en mindre detaljrik modell. Detta görs på grund av 

att de oftast är för krävande för datorn att ha med högpoly-modeller i spel. 

 

För att kunna göra ett bra val mellan dessa två olika program utfördes ett test för att se hur 

lång tid det tog att skapa en normal-map till ett skåp. Detta gjordes för att vi var medvetna om 

att en stor mängd modeller skulle behöva produceras till  projektet efter att vi skapat våra 

“Backlogs”. Det tog längre tid att skapa en högpoly-modell i jämförelse med att skapa 

normal-mapen i nDo2. Att skapa en högpoly-modell i detta test tog 20 minuter och att skapa 

en normal-map med samma, om inte bättre, kvalité i nDo2 tog två minuter. (Se fig6) 

Fig6. Jämförelsebild på resultatet av en Normal-map skapad med en högpoly modell och 

nDo2

 

Ytterligare en fördel med nDo2 är att normal-maps kan skapas utifrån en “Diffuse textur” 

vilket också sparar tid. (Se fig7 s.19). En diffuse textur är det som ger 3D-modeller dess färg. 

Därför valdes slutligen nDo2. 



Fig7. Diffuse textur blivit omgjord till en normal-map. 

4.4 Process  
Detta avsnitt inleds med en genomgång av idégenereringsfasen, där förproduktions-stegen 

“Setting, location, theme”, “Visual development” och “Photo/video reference research” 

förklaras. Sedan redogörs Story och händelseförloppet ihop med resultatet av 

förproduktionssteget “Story”. Efter det förklaras förproduktions-steget “Top down layout” i 

kapitlet planlösningen. Avslutningsvis redogörs arbetsprocessen för producering av modeller 

och texturer. 

4.4.1 Idégenerering 
Det första steget var att bestämma den typ av miljö som skulle skapas. Detta gjordes med 

hjälp av Galuzin’s steg “Setting, location, theme”. Den första idén var en fabrik som hade en 

militärbas under sig där “Setting, location, theme” såg ut på följande sätt.  

Environment setting: Inomhus, Industriellt, Militär/Staten/Hemligheter 

Location: Sverige, Dalarna, Fabrik (stängd 1970), Militärbas (stängd 1985-1989) 

Theme: Övergivet, Mitt på dagen, Höst, Soligt, kalla kriget 

 

Denna idé kom från Stairs-projektet som nämnts tidigare där vi arbetade ihop med fyra andra 

kanditatgrupper. Valet gjordes för att ett samarbetade kunde ge oss möjligheten att dela upp 

arbetet mellan grupperna och ge oss mer tid till skapandet av material för projektet. Det 

gjorde att vi visserligen blev mer låsta till vilken typ av miljö vi kunde arbeta med eftersom 

det var tvunget att passa alla grupperna. För oss kändes det dock som att projektet skulle bli 



för stort för den utsatta tiden på grund av den mängd innehåll som skulle behöva produceras. 

Några exempel på modeller som hade behövt göras är stora maskiner och ytterligare modeller 

till väggar, golv och tak. Sedan skulle de modeller som producerats till fabriken inte kunna 

återanvändas till militärbasen och tvärt om. Sedan kände vi att det inte fanns lika stora 

möjligheter att berätta något med miljögrafiken om vi skulle gjort fabriken. På grund av detta 

skalades miljön ner till enbart militärbasen. Efter nedskärningen blev resultatet av “Setting, 

location, theme” följande.  

 

Environment setting: Inomhus, Militär/Staten/Hemligheter 

Location: Sverige, Dalarna, Militärbas (stängd 1985-1989) 

Theme: Övergivet, Kriminell aktivitet, Kalla kriget 

 

Steg två var “Visual development” där vi bestämde den visuella stil och den typ av 

ljussättning vi ville arbeta med. Vi bestämde oss att använda spelet S.T.A.L.K.E.R: Shadow 

of Chernobyl (GSC Game World, 2007) som inspiration (Se fig 9 s.20 och fig 10 s.21). 

S.T.A.L.K.E.R  valdes som inspiration för att det har miljöer som liknar det vi försöker 

åstadkomma med vår underjordsbas.

Fig.9 GSC Game World. (2007). S.T.A.L.K.E.R [PC Game]. Microsoft Windows. Microsoft



Fig.10 GSC Game World. (2007). S.T.A.L.K.E.R [PC Game]. Microsoft Windows. Microsoft

Därefter började vi samla ihop referensbilder till det som vi tänkt modellera och sparade ner 
dem i vår dropboxmap. Bilderna nedan är exempel som användes för några av rummen i 
miljön. (Se fig11) 
 

Fig.11 Två referensbilder vi använt oss utav

4.4.2 Berättelsen och händelseförlopp 
Berättelsen för spelet var nästa steg vi arbetade med för utan den hade vi inte kunnat arbeta 

mot vår frågeställning. Det första som skapades var bakgrundsberättelse till militärbasen. 

Bakgrundsberättelsen skulle svara på frågorna: Vad var du på för plats? Vad användes platsen 

till? Vem/vad spelar du? Vad gjorde du som spelare där? Dessa frågor togs fram med hjälp av 

boken Preproduction Blueprint (Galuzin, 2011 s.76-87) och vår tidigare forskning. Enligt 

Galuzin hjälper det att svara på frågor som dessa för att kunna skapa en mer detaljrik miljö 

eftersom vi gav miljön en anledning att existera med hjälp av berättelsen.  



 

Vår berättelse kom att handla om en militärbas som användes under kalla kriget men lades ner 

1988 då hotet från Sovjetunionen inte längre var ett problem. Basen var en kontorsmiljö som 

användes av spioner. I basen hanterades olika typer av hemlig information. Det fanns även 

lagerlokaler för bland annat vapen och dokument.  

 

Det skapade även en berättelse till händelseförloppet för projektet. Vi tänkte oss att karaktären 

som spelaren spelar är en polis som letar efter en kriminell person som gömt sig i basen. 

Denna person tillsammans med andra har drivit en kriminell verksamhet i form av 

drogproduktion i basen efter att den övergavs. När spelaren tagit sig igenom majoriteten av 

miljön hör han/hon ett skrik ifrån personen som gömmer sig. Spelaren ser efter en stund 

denna person ligga död i en vattenpöl med en stor el-kabel. För att ge spelaren möjligheten att 

förstå att han är en polis har vi använt oss utav ljudet av fotsteg som hörs ifrån den kriminella 

personen. Ljudet av fotstegen rör sig bortåt för att indikera att personen undviker spelaren. 

Allt detta gav oss möjligheten att berätta vad militärbasen användes till under kalla kriget, vad 

den används till av personen som gömmer sig samt ge spelaren ytterligare möjligheter att ta 

reda på vem han/hon spelar. 

4.4.3 Planlösning 
Vi valde att använda en planlösning från Stairs som grund för projektet för att sedan göra 

vissa ändringar som var mer anpassade för vår gestaltning. Detta gjordes genom att ta bort 

rum som inte användes och ändra användningsområdena på de rum som behölls för att de 

skulle passa in i vår berättelse. Samtidigt bestämdes placeringen av objekt som skulle hjälpa 

spelaren förstå att basen användes för drogproduktion. Bilden är den slutgiltiga planlösningen 

till miljön. (Se fig12)

Fig12. Jämförelse mellan vår planlösning och Stairs projektets planlösning



4.4.4 Produktions-process 
Efter att allt som beskrivits hittills i processen var avklarat gjords en lista på allt som vi ville 

ha med i miljön. När denna lista var klar kategoriserades det vi kom fram till i “Value vs 

Risk” -kategorierna. Modeller som behövdes för att visa vår berättelse eller modeller som vi 

trodde skulle ta längre tid att göra men som var viktiga för att bygga upp scenen exempelvis 

väggar, större möbler eller drogrelaterade föremål hamnade i ”High value, high risk” 

kategorin. I “High value, low risk” hamnade mindre props som vi ansåg behövdes för att få 

liv i miljön för att den inte skulle kännas helt tom till exempel bordslampor, kaffekoppar, 

pennor och liknande. I ”Low value, low risk” hamnade modeller som vi trodde skulle ta kort 

tid att göra och som hade mindre påverkan på spelet. Efter detta gjordes en ”Backlog” per rum 

på trello.com där alla modeller som vi nyss lagt i de olika kategorierna. Den viktigaste 

modellen hamnade överst i listan och mindre viktiga gradvis under den. I Trello hade vi även 

tre kategorier som ”Backlogs” hamnade under. Dessa var “To do”, “Doing” och “Done”. 

Dessa användes för att vi tydligt skulle veta vad som inte var klart, vad som var helt klart och 

vad som arbetades med. Vi delade upp de modeller som behövde skapas mellan oss och gick 

vidare till nästa steg. 

 

Efter att ovanstående var avklarat påbörjades produktionen av grafiskt material. Produktionen 

delades upp i två faser. En modelleringsfas där alla modeller och “Uv-mapping” gjordes klart 

och en textureringsfas där modeller färglades och fick en “Normal-map”, “Specular”, “Alpha” 

och “Emissive-map”. Texturerna applicerades sedan på modellerna i UDK. Mer information 

om termerna finns i ordlistan. Anledningen till att denna metod användes var för att vi kunde 

koncentrera oss på en fas åt gången istället för att hoppa mellan modelleringsfasen och 

textureringsfasen. Det gav oss även möjligheten att göra flera modeller som delar samma 

texturer.  

 

Allteftersom modeller och texturer blev klara importerade vi in dem i UDK och började 

bygga upp vår miljö. Vi började med att placera ut väggar, golv och tak utefter planlösningen. 

Sedan påbörjade vi inredningen av rummen och det var här vi började applicera de metoder vi 

skrev om under tidigare forskning. Hur vi har tänkt kring applicerandet av dessa tar vi upp i 

nästa kapitel 5. Resultat och diskussion. 



5. Resultat och diskussion  
I det här avsnittet redogörs och diskuteras resultatet av produktionen. Inledningsvis 

presenteras resultatet av slutprodukten och samtidigt diskuteras det hur metoderna från 

tidigare forskning applicerats. Sedan presenteras resultatet ifrån speltesten med en diskussion 

kring svaren som gavs av speltestarna. Här redogörs också resultatet angående om projektet 

lyckades ge spelarna möjligheten, med hjälp av spelmiljön, att svara på de fyra frågorna: Vem 

är karaktären du spelar? Vad är han/hon på för plats? Vad som har hänt på platsen han/hon är 

på? Och vad gör han/hon där?  

Efter det reflekteras och diskuteras det kring de metoder som använts och om de hjälpte till att 

besvara projektets frågeställning “Hur kan man driva ett narrativ i digitala spel enbart med 

miljön utan ytterligare stöd?”  

Avslutningsvis diskuteras “Environmental storytelling”, projektet som helhet och även det 

som gick bra och inte samt vad som skulle kunna förbättras och i så fall på vilket sätt. 

5.1 Produkten & metoderna från tidigare forskning 
Resultatet av detta projekt är en miljö i UDK som innehåller totalt nio rum som spelaren kan 

utforska. I miljön finns det även sju rum som spelaren kan se in igenom fönstret i dörrarna. På 

bilden nedan finns den slutgiltiga miljön från ett fågel-perspektiv. (se fig13 s.25) 



Fig13. Bild på hur spelaren kan röra sig i vår miljö, var det finns droger samt vilka ljud som 

spelas upp och var.  

Fig13 visar hur spelaren kan röra sig i miljön. De blå strecken representerar vägen som 

spelaren behöver gå för att ta sig igenom hela miljön från början till slut. De lila strecken är 

extra vägar som spelaren kan utforska men de leder till återvändsgränder så spelaren behöver 

alltid gå tillbaka till huvudvägen. Det här har vi baserat på vår tidigare forskning där Worch 

och Smith (2010) diskuterar hur miljön kan användas för att begränsa och guida spelarens 

rörelser med hjälp av metoden “Level layout”. De röda markeringarna representerar olika 

former av blockader som spelaren inte kan ta sig förbi. Vi använde även Rouse (2010) metod 

“Focusing attention” för att dra spelarens uppmärksamhet till den ljuslagda vägen som 

spelaren ska gå medan extra vägarna var mindre upplysta. (Se fig14 s.26)   



Fig14. Jämförelsebild på en upplyst och en mindre upplyst korridor.  

 

På huvudvägen har vi använt oss av det som Don Carson (2000) beskriver som “Cause and 

effect” och det Clara Fernández-Varas (2007) kallar “Indexical storytelling”. Några av 

dörrarna har blivit avbrutna från sina dörrkarmar och vi har placerat en kofot vid den sista 

avbrutna dörren som finns i miljön för att ge spelaren möjligheten att förstå hur dörrarna har 

brutits upp. Vi har även visat att de människor, som har varit del av drogproduktionen, spelat 

tre i rad på en vägg i ett av rummen som ett ytterligare “Cause and effect” element. (Se fig15)  

Fig15. Bild på hur vi använt “Cause and effect” och “Indexical storytelling” 

 



Tre av de gröna prickarna är rummen där det placerats droger som är en del av berättelsen vi 

försöker förmedla. I dessa rum ska visa spelaren att basen har använts i ett 

drogproduktionssyfte efter att militären lämnat basen. I det första konferensrummet som 

spelaren kan gå in i har vi använt oss av ”The law of closure” som Worch och Smith (2010) 

också skrev om samt “Indexical stoytelling” som Fernández-Vara berättar om. Här får 

spelaren själv möjligheten att tolka handlingen utifrån det han/hon ser i rummet. Det är viktigt 

att nämna att spelaren aldrig ser någon person ta droger. I detta rum förmedlades att någon 

som befunnit sig i rummet har blivit arg och vält både sin stol och anteckningstavlan som 

finns där inne. (Se fig16)  

Fig16. Konferensrummet där The law of closure användes.  

 

Det finns dessutom ett rum där det har monterats lampor för att de ska kunna producera 

cannabis inomhus samt att små plastpåsar med droger i har placerats ut på flera ställen i 

miljön. Ett annat exempel på “Indexical Storytelling” och “The law of closure” är att på några 

ställen hörs ljudet av fotsteg, för att spelaren ska förstå att en annan person är där och att det 

är personen han/hon är där för att hitta. Var ljuden spelas upp finns också på bilden fig13 s.30 

ovan. 

 

Under tidigare forskning nämndes också Worch och Smith-s (2010) metod “Telegraphing”. 

Detta var metoden som användes minst för att vi inte kunde komma på bra 

användningsområden för den i projektet. Anledningen till detta var att metoden handlar om att 

ge spelaren ledtrådar om vad som kan hända i framtiden. Det som delvis räknas som 



“Telegraphing” är i detta fall vattenpölen med en el-kabel i. Detta gör att spelaren vet att han 

ska undvika den vägen samt att spelaren kan dra slutsatsen att han/hon eller någon annan kan 

dö om de går ner i den. (Se fig17) 

Fig17. Bild på vattnet med en el-kabel liggandes i sig. 

Vi har också använt oss av Rouse-s “Embeded story elements” i vår miljö. Det finns skyltar 

utanför varje rum till exempel kontor och toalett. Detta gjorde det även lite tydligare när det 

kom till användandet av Worch och Smiths-s (2010) metod “Affordance” vilket handlar om 

att miljön kommunicerar med spelaren och ger spelaren ledtrådar om vad som kan hittas i 

miljön. Exempel på “Affordance” i vår miljö är att i kontoren så finns det till exempel 

arbetsbås som representerar en kontorsmiljö och utifrån det kan det få spelaren att förstå att 

det finns ytterligare kontorsliknande föremål som till exempel pennor och dokument att hitta i 

rummet. Det går även att räkna pölen med el-kabeln på fig17 som “Affordance” för den 

kommunicerar med spelaren att den är farligt.  

 

Vad vi tyckte om att arbeta med dessa metoder diskuteras i rubriken 5.3 Reflektion & 

diskussion s.32.  

5.2 Speltest 
Ett litet speltest med totalt fem personer genomfördes. De som deltog i speltesterna var andra 

studenter i medieteknik. Ett problem som lades märke till i efterhand var att vi inte hade 



tillräckligt med frågor som handlade om varför de svarade som de gjorde. Detta gjorde att vi 

behövde spekulera mer kring varför de gav svaren som de gjorde. 

5.2.1 Platsen du var på… 
På frågan om vad platsen tidigare används till fick vi liknande svar under intervjuerna från 

alla speltestarna. Tre svarade kontor och de andra två svarade militärbas. Båda svaren 

stämmer in på vad vi försökte göra med miljön även om kontor inte var helt korrekt i 

jämförelse med det som var tänkt. 

På frågan om vad platsen används till just nu svarade alla att den användes till 

drogproduktion, men de hade olika tankar kring omständigheterna. En trodde att platsen 

användes av en knarkliga medan en annan antog att någon blivit inlåst.   

5.2.2 Vem/vad var du? 
Det var en del varierande svar på denna fråga. Två av speltestarna svarade att de antog att 

karaktären de spelade var en knarkare. En trodde att han var en detektiv. En svarade att han 

inte visste för när han spelade tänkte han inte på det och en trodde att han var en “Urban 

explorer” vilket är en person som oftast utforskar övergivna platser. Med andra ord var det 

endast en speltestare som kom i närheten av det vi tänkt oss vilket var att spelarkaraktären ska 

vara en polis.  

5.2.3 Vad gjorde du där? 
Den här frågan hade speltestarna svårare att svara på. En av speltestarna hade ingen aning, en 

annan trodde att karaktären var där för att odla och sälja droger. Vi fick också svar om att en 

trodde att karaktären bodde där med någon annan och var där och tog droger eller att han var 

där för att han blivit instängd. Det var en som svarade att karaktären var där för att leta efter 

någon vilket också var det svaret som var närmast det vi hade tänkt oss. 

5.2.4 Kan du gå igenom vad du tror hände i spelet? 
På denna fråga gav speltestarna liknande svar. Fyra av speltestarna hörde att en karaktär gick 

omkring i miljön och två av dem antog att denna person flydde eller gömde sig från dem. En 

tänkte på att det fanns en annan karaktär i miljön men han funderade inte på varför karaktären 

var där.. En av speltestarna hörde inte fotstegen överhuvudtaget. Alla märkte dock dödsskriket 

och antog att det var någon som dog varav en av speltestarna, som trodde att karaktären som 

de spelade var en knarkare, gissade på att det var hans kompis som dog. Alla hittade även 



liket av personen efteråt. (Se fig18 för bild på liket)

 
Fig18. Bild på personen som gått ner i vattnet. 

5.2.5 Det speltestarna tyckte om detta sätt att berätta.  
Under speltestet ställdes två frågor “Tycker du det här är ett intressant sätt att berätta på?” och 

“Skulle du vilja se mer av den här typen av berättande?”. När dessa frågor ställdes dessa 

frågor kom det upp en del intressanta diskussioner. Fyra av de fem som testade tyckte att detta 

var ett intressant sätt att berätta på och skulle vilja se mer utav det men de hade skilda åsikter 

om varför. Ett av svaren var att visuellt berättande är ett av de mer intressanta sätten att 

berätta på inom spel, för att spelaren får själv utforska spelet och komma fram till sina egna 

slutsatser. Det nämndes också att spelet kanske behövde vara längre för att ge spelaren 

chansen att bygga upp en större kontext för att berättandet skulle fungera så bra som möjligt. 

Personen som inte gillade visuellt berättande sa att han föredrar spel som har mycket dialog 

vilket är motsatsen till det som skapades under detta projekt. 

Några spel som speltestarna tänkte på under denna diskussion som liknade detta projekt var 

spelen Journey (Thatgamecompany, 2012) och Dear Esther (The Chinese Room, 2012). De 

nämnde dessa spel som en av anledningarna till att de vill se mer av denna typ av spel.  

5.2.6 Slutsatser från speltestet 
Efter att ha gjort speltesterna har vi bättre kunskap om vad som gjorts bra och vad som kunde 

gjort bättre. Det är tydligt att vi inte lyckades förmedla vem spelaren var och vad han gjorde 

där. Det var också de svårare frågorna för oss att besvara. Det framgick under intervjuerna att 

det inte var något speltestarna lade märkte till under spelets gång. Svaren blev mer plötsliga 



gissningar eftersom de inte tänkt på det tidigare. Anledningen till detta är troligen att vi inte 

gav tillräckligt många ledtrådar, vilket speltestarna höll med om. Det har nog även att göra 

med de ledtrådar vi försökt att ge kanske inte var tillräckligt väl genomförda. Ett annat förslag 

var att testa att ge ledtrådar om karaktären mycket tidigare så att spelaren kan skapa sin 

identitet fortare och på så sätt förstå vad han/hon ska göra tidigare. Speltestarna verkar i alla 

fall tycka att det går att berätta vem karaktären är på det här sättet. 

På frågorna om vad det var för plats gavs rätt precisa svar från speltestarna. De förstod vad 

det var för plats de var på och vad den använts till. Det var också de frågorna vi tyckte var 

lättast att besvara. De kommentarer som kom in från intervjuerna kretsade mest kring att 

platsen inte kändes tillräckligt övergivet. Platsen kändes för ren och inte tillräckligt tom vilket 

vi håller med om till viss del. För att visa vad det är för en plats och för att förstå dess historia 

gjordes den inte för tom men miljön fylldes nog upp mer än vad som behövdes. Att platsen 

kändes för ren är något vi håller med om nu i efterhand. Den borde ha varit mer stökigt och 

smutsigt.

5.3 Reflektion & diskussion kring frågeställningen 
I detta avsnitt diskuteras det hur det anses ha gått med att besvara frågeställningen “Hur kan 

man driva ett narrativ i digitala spel enbart med miljön utan ytterligare stöd?”. Det diskuteras 

och reflekteras även om hur användandet av de olika metoderna fungerade eftersom de var 

dessa användes oss utav för att försöka besvara frågeställningen.  

 

Vad anser vi angående hur ett narrativ kan drivas med enbart spelmiljöer? Bedömningen har 

gjorts att det är möjligt att göra detta med hjälp av metoderna som nämndes under tidigare 

forskning och att det har visatsmed vår gestaltning. Vi kan däremot inte säga att projektet 

lyckades till hundra procent eftersom speltestarna inte kunde komma fram till svar som var 

nära våra egna på de frågor som ställdes. Exempelvis förstod inte majoriteten av speltestarna 

att det var tänkt att karaktären de spelade skulle vara en polis.  

 

Vi var medvetna om i början av projektet att denna fråga troligtvis skulle vara den svåraste för 

oss att besvara eftersom ett större projekt inte kunde genomföras. Vi trodde att det skulle 

behöva göra ett längre spel där det kunde byggas upp en större kontext för spelaren och ge 

honom/henne fler möjligheter att tolka vilken typ av person som han/hon spelade. Men vi 

valde ändå att försöka svara på frågan för att undersöka om vår hypotes stämde. Svaret var 

både ja och nej. Ett längre spel hade gjort det mer effektivt att svara på frågan men det visade 



sig också att det var möjligt med ett kortare spel. 

 

Det är osäkert om vi bör se att speltestarna inte lyckades svara på frågorna med de tänkta 

svaren som ett misslyckande. Anledningen är det som Worch och Smith (2010) diskuterade 

under “Law of closure” under tidigare forskning. Här pratade de om att de anser att 

“Environmental storytelling” är intressant för att det är öppet för spelaren att göra sina egna 

tolkningar vilket vi personligen också håller med om. Projektet lyckades trots allt med att ge 

någon form av svar på alla frågor som ställdes. Detta visade att det vi skapade fortfarande gav 

speltestarna möjligheten att göra sina egna tolkningar. 

 

Med detta i åtanke skulle vi nog inte vilja kalla detta ett misslyckande utan mer se det som en 

möjlighet att ge varje spelare olika upplevelser när de spelar spelet. Om två spelare har olika 

slutsatser kan en diskussion uppkomma där nya tolkningar kan komma fram och vi 

personligen ser detta som något mycket intressant och tror att det kan göra ett spel ännu mer 

underhållande än vad det redan är eftersom det kan byggas en spel-community där spelarna 

kan diskutera sina tolkningar kring spelet. 

 

Åter till frågan: hur kan ett narrativ drivas med miljön? Alla de metoder som vi skrev om i vår 

tidigare forskning har i någon utsträckning testats under gestaltningen. Dessa metoder skulle 

fungera väldigt bra om det hade producerats ett mer komplett spel som inte bara tillåter 

spelaren att gå omkring i miljön utan även ha tillgång till spelmekanik. Vi anser att vi inte 

lyckats använda några av metoderna fullt ut på grund av detta, medan andra metoder har 

fungerat väldigt bra att arbeta med.  

 

En av de metoderna som vi tycker användes på ett bra sätt är “Cause and effect” som Carson 

(2000) pratade om. Men vi måste kanske medge att det inte var den mest avancerade metoden 

som användes under vår gestaltning. Vi tror dock att den bidrog mycket och det var 

underhållande att testa hur den kunde användas. Det skulle även vara intressant att göra 

ytterligare någon form av projekt där fokus ligger på att ta fram helt nya sätt att använda 

“Cause and effect”. 

 

Ett exempel på en metod som var svår att använda var “Telegraphing” och vi tror att 

huvudanledningen till detta är bristen på spelmekaniker i spelet. I exemplet som Worch och 

Smith (2010) gav handlade det om att ge spelaren förvarningar om att det kan finnas fiender i 



miljön och därmed ge spelaren möjligheten att till exempel ladda om sitt vapen. Vi kunde inte 

komma på något bra exempel på hur detta skulle användas utanför exemplet som gavs. De 

skrev dessutom att det kunde användas för att hjälpa spelaren att navigera i miljön, vilket var 

det vi gjorde i slutändan när metoden användes i samband med vattenpölen med el-kabeln. En 

annan metod som inte kunde användas fullt ut var Rouses (2010) metod “Focusing attention” 

där vi bara kunde använda ena delen av hans beskrivning vilket handlade om att leda spelaren 

med hjälp av ljus. Den andra delen handlade om att leda spelaren med rörelser av objekt 

kunde tyvärr inte användas för att vi inte har någon erfarenhet av animation.  

 

Metoden som var lättast att använda var Rouses (2010) “Embedded story elements” för att 

den handlade om att placera ut skyltar. Även om denna metod var enkel att använda så var 

den effektiv då den gjorde det tydligt om vilka typer av rum som fanns i miljön.  

 

Worch och Smiths (2010) metod “Affordance” var också enkel att använda för att den 

handlade om att ge spelaren möjligheten att gissa sig till vad han/hon kan hitta i miljön. Vi 

tror dock att denna metod hade varit mycket mer effektiv om det gjorts ett komplett spel för 

då hade spelaren kunnats ge möjligheten till att gissa sig till vad han kan hitta till exempel 

ammunition eller liknande.  

5.4 Slutdiskussion  
Avslutningvis diskuteras våra åsikter kring “Environmental storytelling”. Sedan analyseras 

projektet som helhet och vad vi tyckte gick bra och inte. Samt vad som skulle kunna gjorts 

annorlunda och i så fall på vilket sätt. 

I efterhand tycker vi att undersökning delvis har lyckats. Arbetet flöt på bra och det fanns inte 

några större komplikationer. Vi stötte på mindre problem som till exempel lättare 

kommunikationsproblem mellan kandidatgrupperna och problem med mjukvaror som 

kraschade men det gick fort att lösa. 

Vi lyckades aldrig testa alla metoder vi funnit fullt ut och produktionen lyckades inte testas 

tillräckligt noggrant. Vi är ändå nöjda med det resultatet vi kommit fram till. Det känns som 

att “Environmental storytelling” har mer potential än det vi har sett under projektet. Något 

som vi känner saknas i vår produktion är spelmekanik. Nu är produktionen inget annat än att 

spelaren går omkring i miljön och ser vad som hänt och vad som händer där. Med 

spelmekanik hade det kunnat testas fler saker men tyvärr ligger utformandet och 



implementationen av spelmekanik utanför våra vanliga arbetsområden och det är inget vi har 

erfarenhet av. På grund av det var spelmekanik något som blev utelämnat från vår produktion, 

men det hade varit intressant om projektet utförts med spelmekanik.  

Något som vi hade gjort annorlunda om produktionen gjorts om är att vi hade gjort fler 

speltester allteftersom det arbetades med miljön. Anledningen till detta är för att då hade vi 

fått feedback tidigare i produktionen och för att kunna göra mer ändringar och förbättra 

slutresultatet.  

Vi tror att ett nästa steg i undersökningen hade varit ett större och mer genomgående test för 

att se exakt vad “Environmental storytelling” klarar av. Sedan hade det kunnats jämföras med 

andra former av berättande för att se hur de skiljer sig och hur de skulle kunna komplettera 

varandra. Det vore också intressant att undersöka mer symbolik, något som valdes bort för det 

här projektet.



Ordlista 
3D-modeller: Digital representation av 3D dimensionella objekt 

Adobe Photoshop: 2D-Mjukvara

Affordance: Miljön/området i ett spel kommunicera med spelaren. Se sida

Alpha (textur): Bestämmer vilka delar av en 3D-model som ska vara transparent 

Ambient life: Fotgängare eller djurliv som rör sig i spelvärlden. Se sida 

Assets: grafik, ljud och andra konstnärliga uppgifter som går in i media, speciellt interaktiva 

medier såsom digitala spel

Autodesk Maya: 3D-modelleringsprogram

Avalanche Studios: Svensk spelstudio

Creative Director: Yrkesposition inom spelutveckling 

Cut-scenes: En kort film som spelas upp i spelet där spelaren inte har någon kontroll. 

Detaljnivå: nivå av mängden detaljer ett objekt har

Diffuse textur: Ger 3D-modeller färg

Digitala världar: En digital representation av en värld.

Digitala spel: Spel i digital form. 

Dual Coding Theory: visuell information tillsammans med text ökar vår hjärnas förmåga att 

spara informationen i våra minnen. Se sida 

Embedded Story Elements: Är skyltar, graffiti och ambient life. Se sida 

Emissive-map (textur): används för att göra hela eller delar av 3D-modeller ser ut som att de 

lyser.

Focusing attention: Metoder som används för dra en spelares uppmärksamhet till delar av 

miljön. Se sida 

Geometri: Alla delar en 3D modell är uppbyggd av.

Graffiti: skrift eller teckningar som har klottrats, repats, eller sprayats på vanligtvis väggar 

och kan kopplas till skadegörelse.

Hero assets: Unik 3D-modell som endast vissas en gång i ett spel.

Högpoly modeller: 3D-modeller med hög detaljrikedom i modellen. Används oftast bara för 

att fuska ner deras detaljer till texturer som används på en mindre detaljrik modell. Det görs 

på grund av att de oftast är för krävande på datorn för att ha med högpoly modeller i spel.

Historiebyggande: byggande/skapande av historier

Index: Betyder indikerande tecken

Jyllands-Posten: Dansk Tidning. 



Level Layouts: Planlösning av spelbanor. 

Muhammad: Islams profet.  

nDo2: Tillläggs program till Photoshop gjort av företaget Quixel

Normal map(s): En teknik man använder för att skapa låtsas geometri(se ovan) genom att 

använda en textur(se nedan). Det gör man för att det ska kräva mindre prestanda av datorn.

Objekt: 3D-modeller

Polycount: Online forum för spelgrafik. 

Props: Annat ord för 3D-modeller. 

Quests: Uppdrag i spel

Safe Rooms: Plats i spelet Left 4 Dead 2

SCRUM: är en metodik för systemutveckling 

Semiotics: Studien av tecken

Specular (textur): används för att definiera hur blank ytan på 3D-modeller är. 

Spelare: En person som spelar spel. 

Spel-community: Grupp med människor som diskuterar kring spel eller spelar dem.

Speldesigner: Person som skapar spel. 

Spelmiljö: Omgivningar som finns i ett spel.  

Spelvärlden: Världen som visas i ett spel. 

Swedish Game Awards: Sveriges största tävling för spelutveckling. 

Telegraphing: Lämnar spelaren ledtrådar om vad som kan komma att hända i framtiden. Se 

sida

Texturer: En bild som läggs runt 3D-modeller och ger dem dess utseende

The law of closure: är att spelare drar slutsatser utifrån det de ser. Se sida

The location backstory: Bakgrunden till plats i en spelmiljö. Se sida

Unreal development kit (UDK): Spelmotor. Används för att göra spel.

Urban explorer: person som oftast utforskar övergivna platser. 

Uv-mapping: Uppklippning och utplattning av 3D-modeller för att kunna applicera texturer 
på dem. 
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Bilaga A: Anteckningar från speltest 
 
Test_1

1. Platsen du var på… 

a. Vad användes den till? 

Svar: Den har använt som någon militärbas eller liknande tror jag

b. Vad används den till nu? 

Svar: Det används nog av en n knarkliga för att odla marijuana. 

2. Vem/vad var du? 

Svar: En knarkare. 

3. Vad gjorde du där? 

Svar: Knarkade. Kanske bot där med någon annan knarkade. 

4. Kan du gå igenom vad du tror hände i spelet? 

Svar: Kom ner ditt hörde någon annan som rörde sig om kring i miljön som också sprang iväg 

och dog i en pöl med vatten som hade el i sig. 

Svara på frågorna själva för att gå igenom vad vi försökte få fram

5. Tyckte du att det var tydligt/otydligt? 

Svar: Ja och efter beskrivning så var det logiskt att man var polis. 

fotstegen gör så man fattar att man är där för att leta efter någon, officer och vapenförråd 

rummet gjorde det tydligt att det var en militär basen tycker jag. 

Rummet med madrassen med droger och luffarschack ser det ut som att någon bot där under 

en längre period. Den personen som skriker i slutet bodde nog där. 

6. Tycker du det här är ett intressant sätt att berätta på? 

Svar: Det funkar att berätta på detta sätt. Men kanske behöver vara längre. Du kanske måste 

ha en bättre kontext från början. Se att man var en polis tidigare t.ex. kontext om vem man 



själv var. 

7. Skulle du vilja se mer av den här typen av berättande? 

Svar: Ja naturligtvis. 

Test_2

1. Platsen du var på… 

a. Vad användes den till? 

Svar: Någon sorts kontors utrymme. Jag tror platsen var underjorden för det fanns inga 

fönster så någon typ av bunker. Jag tror att det är en gammal lokal som nyligen blivit 

ett kontor. Detta tror jag för att väggarna var rätt skitiga medan möblerna var rätt rena.

b. Vad används den till nu? 

svar: Marijuana odling. Och jag tror även att någon har blivit inlåst och bott där.

2. Vem/vad var du? 

svar: Kanske en detektiv inte säker. 

3. Vad gjorde du där? 

svar: Jag tror jag letade efter någon person. 

4. Kan du gå igenom vad du tror hände i spelet? 

svar: Hörde en snubbe gå omkring i miljön. Och i slutet gick han ner i vattnet och dog.  

Svara på frågorna själva för att gå igenom vad vi försökte få fram

5. Tyckte du att det var tydligt/otydligt? 

a. Varför?  

Svar: officer östen: trodde det var östa delen av level. Jag lästen den för snabbt hade 

jag sätt det hade jag nog fattat att det var en militärbas.

b. (om otydligt och ifall man inte får svar på det i varför) vad tror du skulle kunna 

förbättra det? 



Svar: Jag såg inte en tydlig röd tråd. Det var mer oj, ett knarkrum jag vet inte varför. 

Kanske fokusera mer på att få fram varför det var ett knarkrum redan i storyn mer. Ni 

kanske hade lite för mycket idéer så det blev många bollar i luften och därför svårt att 

fokusera på en del av storyn åt gången.

6. Tycker du det här är ett intressant sätt att berätta på? 

Svar: Ja det tror jag absolut. Jag vet att spelet Journey gjorde det bra och det hade mycket med 

egen tolkning att göra. 

7. Skulle du vilja se mer av den här typen av berättande? 

Svar: Ja absolut.

Test_3

1. Platsen du var på… 

a. Vad användes den till? 

Svar: Militärbas, kanske bunker

b. Vad används den till nu? 

svar: Att göra droger

2. Vem/vad var du? 

svar: vet inte. Tänkte inte på de alls när jag spelade.  

3. Vad gjorde du där? 

svar: jag tror min karaktär har varit instängd där ett tag kanske.

4. Kan du gå igenom vad du tror hände i spelet? 

svar: killen som jag tror var drog beroende sprang iväg från mig för att sedan dö. 

Svara på frågorna själva för att gå igenom vad vi försökte få fram

5. Tyckte du att det var tydligt/otydligt? 

a. Varför?  

Svar: Miljön kändes inte tillräckligt övergiven för mig.



b. (om otydligt och ifall man inte får svar på det i varför) vad tror du skulle kunna 

förbättra det? 

Svar: Jag vet inte faktisk 

6. Tycker du det här är ett intressant sätt att berätta på? 

Svar: Jag tycker denna typen av berättande är redigt spännande för att det är man själv som 

hittar saker och får göra sina egna tolkningar. 

7. Skulle du vilja se mer av den här typen av berättande? 

Svar: Ja

Test_4
1. Platsen du var på… 

a. Vad användes den till? 

Svar: Var osäker på vad den användes till jag märkte att det var någon väntsal och 

kontor. Men jag kan inte komma på något specifikt.

b. Vad används den till nu? 

svar: Till drogproduktion jag såg marijuana plantor och påsar med vitt pulver i så det 

var den slutsatsen jag drog. 

2. Vem/vad var du? 

svar: Jag tror jag var en junkie. En person som tog droger. 

3. Vad gjorde du där? 

svar: Jag tror min karaktär var där för att odla och sälja droger

4. Kan du gå igenom vad du tror hände i spelet? 

svar: Det som jag märkte var att jag hörde ett skrik och att det visade sig att det var min 

karaktärs polare som hade gått ner i vattnet av misstag och dött.   

Svara på frågorna själva för att gå igenom vad vi försökte få fram

5. Tyckte du att det var tydligt/otydligt? 

a. Varför?  



Svar: Jag märkte ju inte att det var meningen att man skulle vara polis, och det kanske 

var för att jag missade fotstegen.

b. (om otydligt och ifall man inte får svar på det i varför) vad tror du skulle kunna 

förbättra det? 

Svar: Man kanske skulle ha hört någon polisradio eller liknade så kanske man hade 

förstått det. 

6. Tycker du det här är ett intressant sätt att berätta på? 

Svar: Jag personligen vill ha något som fokuserar eller åtminstone har med dialog i spelet och 

inte berättar enbart med miljön. Jag tänkte på Dear esther spelet och det gillade jag inte alls 

och slutade spela väldigt snabbt. 

7. Skulle du vilja se mer av den här typen av berättande? 

Svar: Efter mitt föregående svar så nej. 

Test_5

1. Platsen du var på… 

a. Vad användes den till? 

Svar: kontor gone bad 

b. Vad används den till nu? 

Svar: drug den 

2. Vem/vad var du? 

Svar: urban explorer 

3. Vad gjorde du där? 

Svar: ingen aning 

4. Kan du gå igenom vad du tror hände i spelet? 

Svar: person gick omkring och dog sen 

Svara på frågorna själva för att gå igenom vad vi försökte få fram 

5. Tyckte du att det var tydligt/otydligt? 

svårt att se vem man var och vad man gjorde där. Drug den var tydligt. 

6. Tycker du det här är ett intressant sätt att berätta på? 



Svar: gillar idén. 

7. Skulle du vilja se mer av den här typen av berättande? 

Svar: ja  


