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Abstrakt 

  

Detta kandidatarbete undersöker problemet med konvergeringen av narrativ och interaktion och 

varför en konvergering mellan dessa hämmar deltagarens inlevelse i ett spel. Utifrån spelet 

Traverser redovisas i detta kandidatarbete processen och resultatet av hur ett interaktivt narrativ 

kan väcka inlevelse hos deltagaren genom att låta berättandet ske subtilt och icke-linjärt, där 

spelaren uppmanas till att vilja utforska narrativet på egen hand i form av en miljö i Traverser. 

 

Nyckelord: narrativ, digitala spel, immersion 

  
 

     Abstract 

 

This bachelor’s thesis discusses the problem of converging narrative and interaction and why 

the convergence between the two tends to arrest the participants immersion within a game. 

Through an interactive narrative by letting the narration take place subtly and nonlinearly, this 

bachelor’s thesis reports the process and result of how an interactive narrative could provoke 

immersion within the game Traverser, where the actor is urged to explore the narrative 

independently in the shape of an environment.  
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1. Inledning   
 

Det finns en trend genom historien när vi uppfinner ett nytt medium, menar Bolter (1996) och 

Grusin (1996), att återanvända media eftersom det är på så sätt vi kan relatera till ett nytt medium. 

Detta nya medium, vill Grusin och Bolter påstå är egentligen inte något nytt och funktionellt på 

egenhand utan mer av en hybrid av tidigare medier. Det finns ingenting som att uppfinna något 

helt nytt, för vi kan bara skapa utifrån våra tidigare referensramar (Bolter, Grusin, 1996). Vi vet 

hur de äldre medierna fungerar och försöker därför gärna finna liknelse med dem. Om vi har 

kunskap om dessa äldre medier blir vi medvetna om varför hybriden ser ut som den gör. Narrativ 

är ett av de verktyg som hängt med och utvecklats i och med hybridernas utveckling: 

Subjektiviteten som medföljer narrativ har hittat nya former av subjektivitet från målarkonstens- 

och fotografins stillastående inramning och synpunkt (vars engelska term är Point-of-View) som i 

filmen sattes i rörelse med hjälp av filmkamera.[LT1]  I spel kan mottagaren kontrollera “kameran”,  

och därmed influera narrativet såsom en regissör av en film. Eftersom spel är interaktiva, kräver 

de medel utöver den traditionella dramaturgi som existerat i film och litteratur? Narratologi och 

interaktivitet sägs motsäga själva i teorin (Juul, 2001, 1998). När vi försätter oss i ett spel, vilket 

är en slags simulation av interaktiv problemlösning, sägs överflödiga intryck hämma vår relation 

med spelets interaktiva natur (Lindley, 2002) (se 1. 4. 2. 7  Inlevelse genom spelets mekaniker). 

Allt fler spel trotsar dessa teorier och väver samman berättelse och interaktion genom audiell 

dialog, skriftlig dialog och cutscenes1. Vi vänder gärna oss av inlärda cinematiska uttryck i 

skapandet av spel för att uppnå en spelupplevelse som nästintill gränsar filmkonsten. Men uppnår 

denna narrativa lösning inlevelse hos mottagaren? Stejdahls (2011) optimistiska analys kring hur 

spelet Bastion (Supergiant Games) hanterar inlevelse genom narrativ och Jesper Juuls kontrande 

teser är några av undersökningens huvudsakliga utgångspunkter.  

   Denna uppsats ämnar utforska området “berättande” i spel genom att utföra en studie om hur 

ljud och bild kan förmedla en berättelse i samband med speldesign. I detta fall kommer vi att utgå 

från ett befintligt spelprojekt som heter Traverser. Det är eftersom Traverser är tänkt att ha dialog 

och någon form av visuell och audiell presentation av spelets dialog i spelet som vi funnit detta 

                                                
1
 Cutsenes: förrenderade filmklipp
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problemområde. Vi vill utforska hur man med hjälp av narratologi i förhållande till ett spels miljö- 

och storydesign kan skapa en immersiv2 upplevelse - hur en konvergering av de två fenomenen, 

berättande och interaktivitet, kan förhöja deltagarens inlevelse i ett spel snarare än att distansera 

spelaren. Som en skribent till en artikel ur speltidningen LEVEL uttryckte sig: ”Varför skulle inte 

spelande och narrativ kunna vara aspekter av samma interaktiva mekanism?”  - Carl-Johan 

Johansson (2013) 

 

1. 1 Frågeställningar 

Problem riktad mot forskning: 

Hur kan man konvergera berättande och interaktivitet inom spel för att uppnå en immersiv 

upplevelse?  

Problem riktad mot produktion:  

Hur kan man tillämpa tvådimensionell grafik och konvergera det med ljud för att skapa ett 

narrativ som styrker inlevelsen (spelets immersion) i ett 3D-spel?  

1. 2 Bakgrund: Detta är Traverser 

Problemformuleringarna utgår ifrån ett externt spelprojekt med ett redan färdigt 

designkoncept. I syfte att smalna av omfånget av fakta utgick därför undersökningen  från 

det externa spelprojektets koncept, främst under uppsatsens produktions- och 

produktionsanalysdel, men också till en viss grad i research-avsnittet  för att besvara 

uppsatsens problemformulering med rätt infallsvinkel (Se 1. 4. 2. 9 Sätta Traverser i 

perspektiv). Projektet heter Traverser och utvecklas av Gatling Goat Studios, Karlshamn. 

1. 3 Syfte och metod 

 Eftersom ett av spelet Traversers främsta syften är att berätta undersöker denna uppsats hur 

berättande kan se ut i spel, både ickelinjära metoder och linjära metoder 

Uppsatsen ska: 

 Undersöka hur berättande i spel påverkar spelaren genom att analysera diverse prototyper som vi 

                                                
2
 immersiv: inlevelserik
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genomför under arbetets gång  

 Utforska hur man med hjälp av narrativ i förhållande till spelets miljö- och storydesign kan 

informera spelaren och förhöja spelupplevelsen. 

1. 4 Tidigare forskning 

1. 4. 1 Narrativ   

Allting som vill berätta har ett narrativ. Att “beskriva omständigheter i tidsföljd” (SAOL) är 

narrativets synonym. På samma sätt som ett spel kräver interaktivitet från sin deltagare för 

motiverande kraft, krävs samma driv från narratören att få narrativet att äga rum (Adams 1999) (se 

Hur narrativ används i spel). Mottagaren påverkas av hur ett narrativ berättas. Detta kan liknas 

vid den begränsade kontroll deltagaren av ett spel äger. Ett narrativ färgas av subjektivitet. 

Subjektiviteten kommer från berättarens personliga prägel. Det ligger i hur värdeladdade ord, 

bilder eller ljud minskar mottagarens tolkningsfrihet och kan öka trovärdigheten inom 

filmens/spelets logik (Se 1. 4. 2. 6 trovärdighet). En regissör kan med bestämd komposition och 

ljussättning illustrera filmens intentioner (Sandy Louchart, Ruth Aylett, 2004) och filmens 

mottagare anpassar sina intryck därefter. När spelutvecklare använder sig av förrenderade 

filmklipp, cutscenes, fungerar de på samma sätt som hos klassisk filmkonst och illustrerar 

subjektivt spelets avsikter. 

   Varför försöker spel efterlikna film? Jesper Juul (1998, 2001) menar att en hybrid av narrativ 

och spel aldrig skulle fungera eftersom ett narrativ skulle få spelet att bli ospelbart och 

interaktivitet skulle förstöra konceptet av en berättelse. Vi vill klargöra anledningarna till Juuls 

teorier genom att närma oss de egenskaper som gör ett narrativ så motsägelsefullt gentemot ett 

spels egenskaper. 

 

1. 4. 1. 2 Narrativ - en slav åt tiden  

Ett narrativ redogör händelser som har hänt fast det betyder inte nödvändigtvist att ett narrativ 

aldrig kan berättas som ett skeende i nutid. Det som däremot är viktigt att förstå är att ett narrativ 

är en färdig konstruktion, ett ramverk. I den klassiska narratologins ramverk ingår två distinkta 

tidstyper, sagans tid (sekvensernas tid - perioder av tid som sagan skildrar) och tiden som utgör 

hur lång tid berättelsen tar att berätta (Juul, 2001), vilket vi kan kalla för diskurstid.  

   Detta kan användas till att väcka intresse hos mottagaren. Ett exempel på ett effektivt sätt att 
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använda sig av sagotiden i förhållande till diskurstiden - som till exempel skulle vara omöjligt i ett 

spel (Juul, 2001) - är att i en berättelse summera hjältens liv och död i en mening. I narrativ har vi 

friheten att hoppa som vi vill mellan olika tider, använda oss av framåtblickar och bakåtblickar 

och montage för att skapa engagemang hos mottagaren (Gerard Genette, 1980). Detta 

engagemang kan förklaras som att lyssnaren får tolka de hålrum som lämnas ut i narrativet, som 

vilka oftast kan vara underförstådda fakta. Detta kan uppfattas som att sagan blir starkare och mer 

koncis.     

   När en berättelse är stark och koncis lever vi oss in i det. Som mottagare vill tro på det som 

berättas - vare sig det är ljudligt, visuellt, eller verbalt. Vi vill svepas bort och gör allt för att förstå 

oss på det (Janet Murray, 1997). Det är inte alltid som detta lyckas. När narrativet (i detta fall i 

skriftlig och muntlig form) når mottagarna med rätt slagkraft kan inlevelsen som skapas hos 

mottagaren vara lika effektfull som en simulerad verklighet (Kevin Brooks, 2009).  

   Kan spel använda sig av narrativ som ett verktyg för att skapa en immersiv spelupplevelse? Vi 

kommer nedan att fördjupa oss ytterligare i vad spel är i förhållande till narrativ och varför det kan 

medföra komplikationer när man försöker sy ihop sagor ur interaktiviteten.  

 

 1. 4. 1. 3 Spelupplevelsens narrativ 

Att uppfatta berättelser i spel, menar Jesper Juul (1998, 2001), är oundvikligt. Det är ett problem, 

vill han påstå, att vi uppfattar spelande som en linjär händelse eftersom interaktiva upplevelser, 

menar han, aldrig är förutbestämda utan skapas i stunden deltagaren har kontroll. Han inflikar att 

det ligger i människans natur att skapa ett narrativ hos allt som vi upplever, att vilja konkretisera 

våra tankeprocesser och inmatad information och på sätt att ge mening åt våra upplevelser. När vi, 

till exempel, delar med oss av vår erfarenhet till andra, menar Juul, återberättar vi det som hänt oss 

i form av ett narrativ.  Som en definition av Juuls teori kan vi se en mottagare av ett spelmedium 

som inte bara mottagare, utan också deltagare. 

“Games are both object and process; they can’t be read as texts or listened to as music, 

they must be played.” - Espen Aarseth (2001) 

Spel är ett interaktivt medium och kräver att mottagarna av mediet är ständigt aktiva, påpekar 

Aarseth (2001). Men är det naivt att kalla mottagarna av traditionella narrativa medium, såsom 

film och böcker, motsatsen? Emil Stejdahl (2009), vars teorier vi kommer att fördjupa oss i 

senare, menar att det finns en form av deltagande hos böcker och film. Detta engagemang som 



9 

Stejdahl argumenterar för, är ett deltagande där åskådaren “hela tiden tolkar och fogar samman en 

berättelse” och att denna tolkning av händelser som leder till nästa händelse skulle vara något 

interaktivt (Stejdahl, 2009). Men det är snarare hur spelaren interagerar med dessa regelverk, och 

inte att spelaren interagerar - såsom i en bok eller film - som spelupplevelsen tar form.  

 

1. 4. 1. 4 Krocken mellan narrativ och spel 

Målet när vi försätter oss i en berättelse är att veta slutet. I ett spel är det snarare att förstå sig på 

strukturen och samla kunskap för att övervinna den (Juul, 1998). Som tidigare nämnt understryker 

detta hur vi interagerar som spelare snarare  är poängen med ett spel, än att vi interagerar. 

   Debatter, uppsatser och teorier har uppkommit på grund av spelets interaktiva egenskaper då vi 

försökt passa in spel med traditionella narrativa medium. Jesper Juul hävdar att spel inte kan 

använda sig av narrativ utan att bryta spelets interaktiva egenskaper. Konflikten, menar Juul, 

mellan interaktionens nutid och narrativets dåtid existerar eftersom det inte finns någonting som 

en kontinuerligt interaktiv berättelse. Att avfärda en kombination av narrativ och interaktion är 

inte syftet med teorin, då krocken, vill Juul påstå, skulle kunna användas av estetiska skäl - 

möjligheter som denna uppsats kommer att utforska senare. Vi behöver först förstå oss på vad det 

är som krocken påstås hämma. 

 

1. 4. 2. 1 Inlevelsen i upplevelsen 

När vi spelar spel försätter vi våra sinnen i något en annan från vår verklighet. Alla medier - som 

film från slutet av 1800-talet och berättelsekonsten i muntlig och skriftlig form som existerade 

innan det - strävar efter att uppnå inlevelse hos sin mottagare för att få mottagaren att känna för 

det som berättas. Vad är det som påverkar inlevelsen i ett spel? Vad är det som gör en såpass stark 

upplevelse att den fångar oss och drar oss in, och får oss - om bara för en sekund - glömma bort 

verkligheten?  

 

1. 4. 2. 2 Vad är en immersiv upplevelse? 

Det som händer när vi lever oss in i ett annat medium är att vi förlorar uppfattningen om 

verkligheten och mediet vi konsumerar blir vår nya verklighet. Då uppnår vi stadiet av immersion. 

Immersion - det engelska begreppet som möjligtvis används oftare inom spelvärlden för att 

förklara begreppet inlevelse - kommer från ordet immerse som innebär att sänka någonting under 
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vatten. Dess ursprungliga betydelse är inte allt för långt från Janet Murrays metaforiska 

beskrivning av det psykologiska fenomenet. 

 

 

1. 4. 2. 3  Varför söker vi immersiva upplevelser? 

Ett inflytelserikt mediums påverkan kan likväl uppfattas som att vara under vatten, menar Murray. 

Att försätta sig i något som upplevs meningsfullt är en form av belöning, och den totala tillflykt 

från vardagen, såsom Murray (1997) menar, kan ses som en form av själslig terapi. Men vad är det 

som drar oss ner i vattnet? Vi ska ta en närmare titt på några riktlinjer som Alison McMahan 

föreslår.  

 

1. 4. 2. 4 Det som drar oss under vattnet 

Enligt Alison McMahan (2003) finns det tre, eller också fyra, fenomen som gör upplevelsen av ett 

3D-spel immersivt: 

 Förväntningarna av spelet eller spelmiljön stämmer överens med funktionen av miljön.  

 Användarens handlingar påverkar spelmiljön på ett meningsfullt sätt. 

 Spelvärldens funktioner måste vara konsistenta, även om de inte stämmer överens med 

verklighetens funktioner.  

 Narrativ används ofta för att  definiera funktionerna i världen och hjälper användaren att 

koordinera sina förväntningar gentemot spelvärldens logik (Se 1. 4. 2. 6 trovärdighet) 

 

1. 4. 2. 5 Utseendet 

Spel kan bekosta sig mer visuell abstraktion än traditionella medier. Tillskillnad från film och 

litteratur som nästan alla gånger kräver en form av protagonist för att mottagaren av mediet kan 

identifiera sig med berättelsen, kan spel ha utseendet av fallande pusselbitar (som i Tetris, 1984) 

och fortfarande vara ett funktionellt och intressant spel. Så länge vår interaktion med spelets 

system illustreras kan vi relatera oss med det (Juul, 1998). 

   Som vilket annan konstnärligt medium använder sig spel av olika grafiska stilar och även om det 

inte är den enda faktorn som påverkar graden av spelbarhet eller inlevelse för spelet, är det en 

faktor som inte går att förskasta. Vi förväntar oss att animationerna lever upp till kombinationen 

av kommandon som vi som spelare säger åt vår avatar att utföra (Street Fighter, 1987-, Capcom). 
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Animationernas syfte är att vara så visuellt tillfredställande att de mäter upp till interaktionerna. 

Det gör att spelaren kan relatera till det som händer i spelet och det uppstår en relation mellan 

spelaren och spelet. Utseendet påverkar därmed lika mycket inlevelsen hos deltagaren som spelets 

mekaniker (se Att uppleva något meningsfullt, s. 14). Med tanke på hur många visuella stilar det 

finns att uttrycka sig med, vilket av dem får oss att uppnå det högsta stadiet av immersion? 

Fotorealismen är inte nödvändigtvis en avgörande faktor (McMahan, 2003) utan realismen som 

spelutvecklarna istället vill uppnå är en trovärdig logik. 

 

1. 4. 2. 6 Trovärdighet 

Världen som existerar inom ett narrativ, eller spel, ämnar oftast bli mottagarens realism. Denna 

realism kan kallas för logik. En konsistent logik är en logik som inte går emot sig själv utan är 

konsekvent. Ett exempel på hur en inkonsistent logik är om en spelvärld från början etablerat en 

medeltida fantasy-miljö och senare har ett rymdskepp stående i världen. Denna motsägelsefulla 

logik kan också användas som stilistiskt grepp. Dadaistiska och surrealistiska genren avstår från 

rationella resonemang och ämnar göra betraktaren självmedveten. Då är det viktigt att deltagaren 

av mediet förstår att logiken vill bli tolkad på detta sätt.  

 

1. 4. 2. 7  Inlevelse genom spelets mekaniker 

Om engagemanget hos deltagarna av ett spel är bristande och intresset för lågt, eller om spelets 

mekaniker redan kräver för mycket av spelarens uppmärksamhet, orsakar detta problem om 

spelaren måste ta emot ytterligare information såsom ett narrativ. Resultatet kan bli 

överväldigande och göra motsatt effekt, menar Brooks (2009). Att distansera spelaren snarare än 

att hålla fast den förstör spelets flow (se: Inlevelse genom spelets mekaniker). Brooks (2009) 

påstår därför att rytmen, eller balansen, är därför viktig att greppa. Om vi vet svaren till 

föregående problem kan det effektivisera spelutvecklarens designarbete. Graden av stimulans kan 

spelutvecklaren reglera om hen är medveten om hur mycket spelaren redan stimuleras av spelet. 

   Kognitionsvetenskap är läran om människans tankeprocesser och reaktioner och hur vi som 

människor agerar på det vi interagerar med i vår omgivning. Craig Lindley (2002) backar upp 

Brooks tes med att hävda att spelarens kognitiva resurser måste aktsamt disponeras. Spel är 

traditionellt en problemlösande aktivitet och kan jämföras med att hitta mönster, bemästra dem 

och förbruka dem. Robin Hjelte och Cajsa Larsson (2013) menar att ett av de största nöjena som 
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spel bygger på är denna belöning som uppstår när man avklarat ett svårt pussel eller besegrar 

mentalt eller fysiskt ett problem. Problemsimulator och belöningssystem - ett fungerande spel kan 

ses som en kombination av båda. För att hålla oss till begreppet inlevelse nämner Hjelte och 

Larsson en term som används för att beskriva den inlevelse som uppstår på spelets kognitiva nivå, 

alltså då spelets mekaniker är vad som engagerar spelaren istället för spelets kosmetiska värde, 

och väcker en form av inlevelse, eller snarare besatthet hos spelaren.  

   Termen är flow och “kan beskrivas som en stark form av immersion” (Hjelte, Larsson, 2013). 

För att en spelare ska kunna uppnå denna starka upplevelse krävs det att spelaren bemöts av rätt 

balans av belöning och motstånd. För först om detta sker, hävdar Hjelte och Larsson, kan spelaren 

gå in i ett stadie som kallas flow. Termen flow kan beskrivas “som en känsla av fullkomligt fokus 

på en aktivitet (i spelet) med en hög grad av underhållning och självförverkligande” (Hjelte, 

Larsson, 2013). Schell (2008) och Swink (2009) som Hjelte och Larsson refererar till jämför 

sensationen av vara perfekt utmanad mot sin förmåga som “det flyt som idrottare upplever när 

deras gradvis lär sig sin sport och får spela matcher mot motståndare med samma rank”.  Om det 

är som Hjelte och Larsson uttrycker sig, innebär det då att ett stadie av flow måste uppnås innan 

narrativet hos ett spel kan vara immersivt?  

 

1. 4. 2. 8 Berättelsen får vänta 

Om man tar hänsyn till Schell och Swinks teorier om flow, nämner de stadiet av 

självförverkligande. Abraham Mazlows (1908-1970) talar om detta sinnesstadie i sina teorier om 

mänskliga behov, i sin så kallade Behovspyramid. Högst upp i pyramiden finner vi 

självförverkligande som kan beskrivas som “behovet av att vara den mest kompletta versionen av 

dig som du kan vara, att utnyttja alla dina resurser och potentialer” men att “man först måste 

tillfredsställa underliggande behov (såsom hunger, trygghet, gemenskap) för att kunna fokusera på 

att förverkliga sig själv”.  

  Lindley (2002) poängterar att narrativet och interaktionen i ett spel tävlar med varandra att få 

stimulera spelaren. Om en spelare inte känner sig nöjd med hur han kan påverka spelet, kan vilket 

som helst utmärkta narrativ falla platt. Han menar att  spelaren måste kunna känna sig tillfredställd 

med de motoriska aspekterna av spelet innan narrativet hos ett spel kan väcka immersion. 
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1. 5. Sätta Traverser i perspektiv 

Traverser är ett äventyrsspel som tar plats i en dubbelsidig stad där vi spelar som Valerie som blir 

indragen i olika intriger. Stadens sidor speglar varandra, fäst vid en skiva som håller invånarna 

fast med hjälp av gravitation - överklassen på ena sidan och underklassen på andra - en metafor 

för gott och ont, rätt och fel. Sagan som spelet vill berätta är om konsekvenserna med att välja 

sidor och hur Valeries pappa försvinner och hur hon hanterar hans död. Världen visar sig vara 

alltmer korrupt som spelet går, men hon har hjälp av sin handske som kan manipulera 

gravitationen och hon får lära sig utforska staden obemärkt genom att smyga och lösa pussel-lika 

problem, ibland även flippa mellan stadens olika sidor.  

   För att skapa ett immersivt narrativ för Traverser måste de möjliga tillvägagångssätten till 

produktionen klargöras genom att studera hur andra spel gått tillväga för att uppnå immerson 

genom narrativ. Följande är därför en analys av ett spel som påminner mer i stil och utformning 

om Traverser (Bastion) och ett som mindre liknar Traverser  (Dust: an Elysian Tail) för att sätta 

vårt spelprojekt i perspektiv. 

 

1. 5. 1 Finns immersiva narrativ i spel?  

Här har vi tagit fram en analys utav Bastion (Supergiant Games, 2011) med hjälp av Emil 

Stejdahls (2011) analys. Senare kommer en analys Dust: An Elysian Tail.  

 

1. 5. 2 Bastion  

Vi spelar karaktären the Kid, en pojke med silverfärgat hår. Det avslöjas inte mycket om vem han 

är eller hans bakgrund, men spelaren kan med hjälp av den färggranna och stilistiska animerade 

2D-miljöerna anta att det är en fantasivärld det handlar om. Allt eftersom spelet fortlöper förstår vi 

att en katastrof (the Calamity) har inträffat och splittrat världen i bitar som endast kan 

återuppbyggas med hjälp av kraftkristaller (core crystals). Under insamlandet av kraftkristaller 

och utforskandet av monsterfyllda platser får vi reda på mer om världen och hur den kom att gå 

under. Men det är i sättet som spelet berättar om detta på, vill Stejdahl (2011) och Angello (2011) 

påstå, som gör Bastions upplevelse unik.  
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Figur 1, In-game screenshot från Bastion (2011) Supergiant Games. 

Hur påverkar miljön och props narrativet i Bastion? 

Allteftersom spelaren rör sig genom världen aktiveras miljön - den faller på plats och sätts ihop 

som pusselbitar. I Bastion fungerar miljön som ett system av tydligt avgränsade plattformar och 

varje plattform går inte utan syfte - därmed finns det inga onödiga plattformar. Denna 

kommunikation mellan spelare och spelet som sker när miljön byggs ihop kan upplevas som att 

spelaren, ihop med berättarrösten i bakgrunden, berättar spelet tillsammans. Med andra ord, att 

samarbetet mellan spelare och berättarröst får sagan att fortskrida. I sin helhet skulle vi kunna 

kalla denna upplevelse en interaktiv berättelse (Stejdahl, 2011). Fastän miljön är selektiv och 

avgränsande, finns det gott om detaljer hos propsen som utsmyckar världen. Propsens utseende 

följer temat av världen och uppfyller mestadels ett kosmetiskt syfte, men onekligen sätter dessa en 

stämning. En stämning – ett setting - innehåller också ett narrativ. Alla props går också att förstöra 

- detta kan skapa en form av trovärdighet eftersom vi uppfattar att våra interaktioner i spelvärlden 

har konsekvenser för spelvärldens utseende. Vissa artefakter innehåller ett tydligare narrativ än 

andra props. När vi plockar upp dessa artefakter får vi en bild av föremålet ihop med dess 

bakgrundshistoria som anknyter till spelets saga som helhet. 

 

Hur påverkar den grafiska stilen narrativet i Bastion? 

Alla former av stiliserad grafik abstraherar verkligheten och kräver ett annan typ av engagemang 

från mottagaren än realistisk grafik (Gupta, 2004) (se: Inlevelsen i upplevelsen) men onekligen 

kan den isometriska (perspektivlösa) världen av Bastion liknas vid många traditionella JRPG:s 

(Japanese Role-Playing Game), såsom Tales of Phantasia och Shining Force och är fylld till 
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bredden med färg och, till synes, hand-målad palett (Chris Riley, 2011).  

 

Hur påverkar ljuddesignen narrativet i Bastion? 

Bakgrundsmusiken som hörs när vi går runt på äventyr i Bastion består mestadels av en centrerad 

akustisk gitarr följt av tunga modifierade trummor som låter kompresserade. Medan gitarren låter 

nära och ren, låter trummorna mer distanserade och filtrerade. Låtarna spelas ofta i en hög takt 

vilket kan upplevas som ett verktyg att förstärka action-elementet i spelet. Vi kan dra slutsatsen att 

musiken har en stor roll i spelet eftersom den har väldigt hög prioritet i ljuddesignen, jämnfört 

med ljudeffekterna i spelet som volym-mässigt är på ett lägre plan än vad som vanligast 

förekommer inom spelljudsdesign.   

   Kompositören Darren Korbs (2012) valde att blanda gammalt med nytt för att ge spelaren en ny 

sorts upplevelse. Hans musik blandar blues med hjälp av hur gitarren spelar med den mer modern, 

elektronisk stil av musik, som till exempel de filtrerade trummorna. Korb kallar sin egen genre för 

“Acoustic Frontier Triphop’’. Darren Korb som har skapat både musiken och ljuddesignen för 

Bastion spelade också in tre låtar med sång som har med Bastions berättelse att göra, och kan ses 

därmed som att fungera som ett narrativt verktyg. Den ena sången som heter Build That Wall 

(Zia’s theme) utgår ifrån att den kvinnliga karaktären Zia i spelet sjunger en lugn ballad 

tillsammans med en akustisk gitarr. Den andra heter Mother I’m Here (Zulf ’s theme) är 

antagonistens sång, men också en ballad till en akustisk gitarr. I slutet av spelet har båda teman 

satts ihop till en ny låt som heter Setting Sail, Coming Home (End theme) där båda sångarna blir 

en duett. På detta speciella sätt knyts narrativen ihop. 

 

Hur presenteras dialogen i Bastion?  

Vi kastas in i spelet utan introduktion och får istället ta reda på vem man är och varför man är där 

allt eftersom man får kontroll över protagonisten, the Kid. När vi rör oss klingar en berättarröst, en 

mörk manlig stämma som berättar för oss vad som händer. Han berättar på det sättet att han 

speglar de interaktioner som vi som spelare utför. Det är i sättet som narrativet inte är i dåtid utan 

istället sker parallellt med spelarens direkta interaktivitet som främst uppmärksammat Bastion 

(Agnello, 2011). 
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Hur hanterar Bastions dialog interaktiviteten? 

Emil Stejdahl (2011) ifrågasätter Juuls (1998, 2001) teorier om konstruktion och rekonstruktion 

som något passivt – en teori som säger att konstruktionen är den färdiga sagan som är planerat att 

berättas och rekonstruktionen är skeendet i vilket konstruktionen, den färdiga sagan, berättas. 

Eftersom spelaren (i Bastion) är interaktiv i både tolkandet av berättelsen (rekonstruktionen) och 

agerandet i spelet (konstruktionen) påstår Stejdahl att Juuls argument inte håller. Tom Chick 

(2011) vill förklara upplevelsen som att berättarrösten “bryr sig om” spelaren. Han jämför denna 

upplevelse med relationen spelaren har med narrativet i Portal (Valve, 2007), men istället för att 

narrativet aktiveras vid olika nyckelmoment, vill Tom Chick (2011) framhålla att Bastion 

använder sig av sitt narrativ för att kommentera vid andra små tillfällen för att uppnå en starkare 

närvaro och relation med spelaren.   

 

Är Bastions narrativ immersivt?  

Angello är positiv om saken och motiverar att Bastions narrativ framkallar immersion i 

spelupplevelsen genom att narrativet låter sig spegla småstunderna i spelet. Narrativet gör dessa 

smådetaljer meningsfulla och förhöjer den enkla form av interaktioner spelaren kan utföra, som 

till exempel förstöra en artefakt. Alla interaktioner upplevs som betydelsefulla (Agnello, 2011).  

 

1. 5. 3 Dust: An Elysian Tail 

Dust: an Elysian Tails värld en fantasifull och fylld med antropomorfer och magi. Det är ett 

äventyrs/RPG spel och är gjort som ett side-scroller 2D.    Spelets narrativ är i form av cutscenes 

men istället för kameraåkningar och filmsekvenser som täcker hela skärmen, dimmas istället 

spelet ner och blir en bakgrund för denna variant utav 

narrativ som spelas upp. Under dessa dialogsekvenser 

får vi se karaktärerna prata med varandra. Detta används 

varje gång spelaren möter ett nytt hinder eller träffar en 

karaktär. Istället för kameraåkningar och för att behålla 

den filmiska kvalitén hos sekvensen  ramas 

dialogmomenten in av en wide-screen effekt (Bordwell, 

1985). 
Figur 2, Cutscene Screenshot från spelet Dust: An Elysian Tail. 
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Liknelse: 

Detta sätt att använda dialog-cutscenes på används också 

i Gravity Rush (SCE Japan Studio, 2012) fastän de har 

en tydligare inramning av karaktärerna på grund av den 

inspiration som spelet hämtar från serier och kom att 

genomsyra utseendet av spelets narrativ.  

 
 

Figur 3, Skärmdump från Gravity Rush (2012) 

 

Är Dust: an Elysian Tails “narrativ” immersivt? 

Om vi utgår från Juuls (1998, 2001) teorier skulle denna form av dialogrepresentation uppfattas 

förstöra spelarens immersion eftersom narrativet inte sker samtidigt som spelaren interagerar utan 

kräver spelarens fulla uppmärksamhet, vilket tar oss ur spelkontexten. Däremot har Gravity Rush 

och Dust: an Elysian Tail båda sökt lindra problemet som kunnat uppstå kring denna lösning 

genom att behålla spelvärlden i bakgrunden och därmed inte ta spelaren helt ur spelkontexten. 

Detta skulle kunna uppfattas som en form av reflekterande paus i spelet - vi får zooma ut, backa 

upp och få perspektiv på det vi gör.  

 

1. 5. 4 Inlevelse i 3D-spel genom narrativ 

Tankar inför produktionen 

Utifrån den tidigare research kommer här ett antal slutsatser till hur vi kan närma oss att skapa ett 

immersivt narrativ genom spel.  

 Balans: Förhålla oss till spelarens nivå av deltagande i spelet för att narrativets information når 

fram istället för att förstöra deltagarens upplevelse av spelet. (Lindley, 2006) 

 Trovärdighet: Så länge allt inuti kontexten är konsistent kan vi använda oss av stilistisk grafik- 

och ljuddesign. Genom stilistisk design kan även immersion ske på ett symboliskt och abstrakt 

plan (Lindley, 2006) (Gupta, 2004). 

 Interaktivitet: För att slippa tvinga på spelaren information kan vi ta hjälp av spelets miljö- och 

leveldesign för att placera ut narrativa element. Vi låter miljön informera spelaren som en form av 

icke-linjärt narrativ och spelaren får självständigt tolka den.    

 Relation: Narrativet återkopplar direkt till spelarens interaktioner - från triviala till berättelsens 
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mer avgörande interaktioner  - och skapar därigenom en immersiv upplevelse och relation mellan 

spelare och narratör (Chick, 2011) (Agnello, 2011) (Stejdahl, 2011).  

 

 

 

2. Produktion 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Metodval - Scrum  

Under produktionen har vi utgått från spelet Traverser. Spelprojektets utseende - konceptet, 

arbetsfördelningen och spelteamets utseende, har varit en del av våra förutsättningar som utformat 

produktionens resultat. Gruppens arbete har påverkats av Scrum, en utvecklingsmetod för 

projektarbeten där arbetet prioriteras i milstolpar som blir delmål för att nå det gemensamma 

slutmålet. Dessa delmål har påverkat hur vi prioriterat denna produktion till helheten. Därför har 

vi använt oss av pretoptypande.  

 

2.1.2 Pretotyper 

Att pretotypa betyder att göra en låtsatsprototyp: idéer testas snabbt och enkelt utan att involvera 

större bekostnader, såsom tid. Detta innebär att metoden ger utrymme till att göra fel och tid att 

testa fler idéer i ett tidigt stadie för att komma fram till den säkraste prototypen, eller resultatet. 

Det vi testade med våra prototyper är dess placeringar i spelet: hur vi implementerar vår 

produktion till helheten. Så, för att snabbt kunna testa vilka narrativa idéer som kunde väcka 

engagemang och inlevelse hos spelaren i Traverser, har vi använt oss av paint-overs. 

 

2.1.3 Paint-overs 

För grafiken har vi använt oss av paint overs för att snabbt kunna visualisera en idé i 2D innan 

implementering av detta i en 3D-miljö. Vi gjorde detta genom att måla över screenshots av spelet 

för att visualisera slutresultatet i Photoshop istället för att importera varje lager i spelmotorn.  

   Paint over-metoden används oftast för att visualisera objekt så fotorealistiskt som möjligt så att 

de målade detaljerna konvergerar med helheten - fotot. Eftersom vi ville att slutresultatet skulle 

vara i 2D var paint over-metoden passande på det sätt att vi inte bara testade vår idé med färg och 
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form men också visste att pretotyperna i slutändan skulle se ut på de sätt som vi visualiserade 

dem. 

Figur 4: 

Bilder visar en paint-over pretotyp för 

att visualisera hur en dialog mellan 

karaktärerna skulle kunna se ut i spelet, 

inspiration från Dust: an Elysian Tail. 

Eftersom vi inte var säkra på att vi ville 

fokusera på huvudkaraktären som en 

del av dialogen eller att pausa 

spelarens interaktioner i spelet då 

dialogen framförs, kom vi därför att 

skrota idén.  
 

2.1.4 Hallucinationer och skrotade idéer 

Traverser är till synes ett vanligt äventyrsspel. Tankar fanns att ett surrealistiskt narrativ skulle 

kunna göra Traverser till en ny sorts upplevelse, men vi drog snabbt slutsatsen att ett sådant 

narrativ skulle ha tagit bort mer än vad det skulle ha gett och förstört helheten vilket skulle ha 

avbrutit spelarens immersion. Anledningen till detta är Traversers logik. 

Följande är skisser (figur 5, 6, 7, 8, 9) som sedan inte kom att användas i spelet: 

 

 
 

Figur 5 
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Till v. 

Figur 6  

 

Till h.            

Figur 7                                            

 

Till v. 

Figur 8  

 

Till h.            

Figur 9 

 

Fenomen som hallucinationer, vilket kan ses som abstrakta fenomen och ett icke-linjärt narrativ 

som visar oss vår protagonists tankar om storyn istället för storyn i sig, skulle ha kunna varit en 

form av surrealistiskt narrativ. Vi visualiserade dessa idéer på diverse sätt. Men detta förändrar hur 

logiken  (Se 1. 4. 2. 6 trovärdighet) fungerar i spelet. Det innebär att spelutvecklaren måste få 

mottagaren att känna tillräcklig med betydelse för de som händer i spelvärlden så att mottagaren 

kan relatera till hallucinationerna3. Detta ger mindre rum för mottagaren att processera intrycket 

av spelvärlden då spelaren också måste ta hänsyn till protagonistens intryck. Detta dubbelnarrativ 

skrotades inte på grund av vår brist på kunskap om hur hallucinationer fungerar utan på grund av 

hur vi skulle få vår målgrupp att uppfatta dessa på rätt sätt. Vi skulle kunna ge illusionen  av att 

veta hur hallucinationer fungerar genom att etablera vårt sätt att porträttera dessa inom Traversers 

logik, men då krävs det att logiken tillåter oss att etablera det. Vid denna tidpunkt innehöll 

Traversers logik inga visualiserade övernaturliga eller psykologiska element. För att inte skapa 

extra arbete och kräva en ny definition av Traversers målgrupp eller inriktning valde vi att förhålla 

oss till resten av spelteamets insatser.   

 

2.1.5 Referenshantering - historiska källor 
                                                
3
 Hallucination: en form av vakendröm (http://dictionary.reference.com/browse/hallucination)
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När vi arbetat med ljud och bild har vi varit noga med att vara medvetna kring vår 

referenshantering. Vår metod till den estetiska produktionen - spelprojektets utseende - har utgått 

från två faktorer: produktionen har grundat sig i de slutsatser vi dragit från de spelanalyser vi gjort 

under “tidigare forskning” och när vi utgått från dessa slutsatser från tidigare forskning har vi valt 

ut relevanta historiska källor som spelen vi tar inspiration från i sin tur hämtar sin inspiration från.  

2.1.6 Analysmetod - feldmansmetoden  

Feldmans metod går att applicera på all form av konstanalys och har varit en underliggande metod 

för hur vi analyserat spelestetik vilket har hjälpt oss att hitta relevanta inspirationskällor. Metoden 

innebär att vi först förstår vad vi ser utan att kritisera det: vi utreder vem som gjort verket, när och 

hur det gjordes så att vi sätter verket i historiskt och materiellt perspektiv. 

   Andra steget är att analysera hur verket är komponerat: färgval, vad som leder oss in i bilden, 

om det finns en för- och bakgrund, kontraster med ljus och mörker. Steg tre är att tolka: vad vi tror 

konstnären vill säga genom sitt verk och vilka känslor som verket väcker i oss - verkets syfte. 

Sista och fjärde steget är att tycka om verket: uttrycka om vad vi uppskattar och vad vi inte 

uppskattar med verket. 
 

Figur 10                                                                                         Figur 11 

                     

 

 

 

 

 

 
Till vänster: figur 10, skärmdump från spelet, Bioshock (2K och Irrational Games, 2007), till höger: figur 11, 

skärmdump från Traverser med intercom-UI.  

 

2.1.7 Bioshock 

I Bioshock (2007) har spelaren som mål att ta sig ut ur den fallna staden Rapture, men för att göra 

detta spelaren slå ner zombie-liknande monster på vägen. Mysteriet ligger i vad som fick staden 

Rapture att falla, och hur det föll – det är därför spelutvecklarna har valt att fokusera på narrativet 

såpass mycket och inte låta spelaren slå sig igenom en hop monster utan anledning. Spelaren får 
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svar på varför monstren finns där, varför de ser ut som de gör och vilka de är. 

   Eftersom vi redan etablerat att Traverser är ett storybaserat spel där protagonisten får från 

sidokaraktärer meddelanden som hjälper henne nå målet, kunde vi med inspiration från Bioshock 

närma oss hur vi ville att det skulle se ut då protagonisten i Traverser får meddelanden.  Vi kunde 

härma vad skaparna av Bioshock gjort - vi tog reda på vad vi ville ha med och varför. Liksom 

Bioshock valde att ha ett porträtt av karaktären som framför det audiella meddelandet.  Porträtten 

på karaktärerna är i 2D fastän världen är i 3D, vilket Bioshock förslagsvist använder för att 

framkalla en nostalgisk retro-känsla. Vi valde att inte använda oss av 3D-porträtt på grund av den 

kompletterande stilisering och förenkling som medföljer 2D-grafiken. En annan anledning var att 

utnyttja bilder av gamla karaktärskoncept så att inte komma bort från grundkoncepten av vårt spel. 

 

2.1.8 Teknikval  

För att kunna skapa frame-by-frame animationer har vi använt oss av Photoshop eftersom 

Photoshop hanterar den animationstekniken på ett smidigt sätt och kommunikationen mellan 

Photoshop och After Effects är också smidig eftersom dessa tillhör samma verktygsfamilj Adobe 

Creative Suit. After Effects valde vi för att kunna snabbt skapa ljudsatta filmer med 2D-lager, 

kamerarörelser och effekter som senare kunde sparas ner för att kunna implementeras i spelet.    

   Ljudprogrammet som vi använde oss av var Pro Tools, programmet används till att hantera ljud 

och musik till spel och film. Pro Tools kan effektivt användas till att synka ljud med filmsekvenser 

i och med att man kan importera videon och använda den som referens. Till att skapa musiken så 

använde vi en midi-synt samt ett externt ljudkort kopplat till Pro Tools där det fanns instrument-

applikationer (plugins) som ingick med programmet, varav vissa var köpta.  
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2.1.9 Mock-ups 

 
Figur 12 

 

När vi skapade propaganda filmklippet skapade grafikern grunden i Photoshop och importerade 

varje objekt som enskilda lager för att kunna animeras senare i After Effects. Dessa lager 

synkroniserades efter ett färdiginspelad berättarröst som sedan bearbetades av ljuddesignern i ett 

separat ljudspår (figur 12). När mock-upen hade gjorts i After Effects använde ljuddesignern 

mock-upen som referens för att synkronisera musik och nya ljudeffekter för att förstärka viktigare 

visuella element. Under tiden ljuddesignern arbetade med synkroniseringen finslipade den grafiskt 

ansvarige på 2D-grafiken som till slut sattes ihop till ett fullbordat filmklipp. 

 

2.1.10 Prototyperna  

 
Figur 13, UI-feedback när spelaren har fångat en Trace-bot. 

 Trace-bots: Trace-bots var audiella meddelanden som indirekt berörde spelaren. De gick att hitta 

runtom i spelvärlden, i vissa fall gömda. Meddelandenas syfte var att ge spelaren en inblick i 

bakgrundsstoryn och väcka illusionen av att världen kunde vara större än vad den egentligen var. 

Meddelandena hade ingen anknytning till sin position i spelvärlden utan var slumpmässiga 

meddelanden och skulle uppfattas som slumpmässiga meddelanden eftersom objekten som 

innehöll meddelandena var robotlika fåglar som kunde röra sig fritt, dygnet runt, genom staden för 
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att spela in misstänksamma, och i vissa fall mindre misstänksamma, repliker som stadens invånare 

yttrar. Innan meddelandet  spelades upp så visades en grafisk notifikation om hur många fåglar 

man har fångat. Samtidigt så spelades det upp ett effektljud så att spelaren verkligen skulle lägga 

märke till det och uppleva det som en belöning och veta att hen har utfört något bra. 2D-grafik 

används för att ge spelaren feedback på att ett meddelande har blivit funnet. Detta visas i form av 

en animerad ikon vilket är en del av spelarens grafiska interface. Meddelandets avsändare 

representeras också grafiskt genom att en namnskylt med porträttbild i 2D på personen som talar 

till spelaren visas på skärmen samtidigt som spelaren spelar. Ljudspåren var studio-inspelade med 

röstskådespelare. Ljudspåren var sedan modifierade så att de lät som om de kom från en “billig” 

högtalare (eftersom de skulle föreställa robotfåglar). 

 Figur 14 

Figur 14, Skärmdump av Traverser av ett spelmoment där Gus, protagonistens vägledare, hjälper protagonisten 

Valerie att förstå vart hon ska i spelet genom att prata till henne på ett intercom-system. Den audiella feedbackens 

syfte är att stärka relationen mellan spelaren och spelet så att interaktionerna spelaren utför känns meningsfulla.  

 Intercom var audiella meddelanden som direkt berörde spelaren. De skedde medan spelaren 

interagerade med spelvärlden och hindrade därmed inte spelarens interaktion. Meddelandena 

presenterade protagonistens uppdrag som i sin tur var en del av spelets berättelse. Dessa 

representerades grafiskt genom att ha en namnskylt med porträttbild i 2D på personen som talade 

till spelaren. Den grafiska feedbacken visades på skärmen samtidigt som spelaren spelade. 

Audiellt så presenterades rösten med diverse radiosändningar som gjorde att det hördes otydligare. 

Meningen med det var att de skulle låta som en com-radio och att protagonisten då ställer in 

radiofrekvensen innan hon  kan höra sin medhjälpare genom den. Eftersom protagonisten 

använder sig av en liten com-radio som troligtvist skulle ha lägre ljudkvalitet än många andra 
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högtalare så har rösterna, likt ”Trace-Bot”-rösterna, modifierats. Det viktigaste var att spelaren 

fortfarande skulle kunna urskilja orden. För att förtydliga meddelandets innehåll visades samtidigt 

ett undertextspår som var synkroniserat efter rösten. 

Figur 15   Figur 16 

Affischen på efterlysta tjuvar (till höger, figur 16) tog inspiration från en affisch ur filmatiseringen av Harry Potter 

(Warner Bros. 2001-2011) (figur 15) eftersom Traverser, liksom Harry Potter-serien, har liknande målgrupp. 
 Affischer och skyltar: För att få miljön mer levande valde vi att använda oss av tvådimensionella 

objekt som kunde ge narrativ åt spelaren och sätta stämning åt spelaren. Dessa gjordes i 

Photoshop och projicerades sedan som en textur inuti spelvärlden. Vissa affischer kom att placeras 

på specifika ställen för att förstärka viktigare spelmoment, som vi vill att spelaren ska uppfatta 

som nyckelmoment inom Traversers berättelse.  

 

 

 

 

 
Figur 17, 18 

 
TV-programmen är i färg istället för svartvitt (figur 17, 18) för  att inte utmärka att tekniken bakom 

mediedistributionen i Traverser är en kopia av  50-talets teknik utan är en egen form av teknik som utvecklat sig 

annorlunda än den historiska tidsepok som 50-talet är.  
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Vis inspiration till Traverser Freddys animationer (figur 18, 19) kommer från Chuck Jones4 stil “illustrerad radio” 

som tillkom under 50-talet, något statiskt men tydligt och informativ. 

 
Figur 19, 20 

 TV-skärm: Eftersom affischer kunde uppfattas som rätt statiska, och för att de inte krävde 

ljudsättning, valde vi att skapa filmer som skulle spegla spelvärlden på samma sätt som 

affischerna, men på ett mer “levande” sätt som naturligt krävde ett samarbete mellan ljud och 

grafik. Eftersom vi inte var ute efter att efterlikna cutscenes ville vi snarare ta inspiration från 

moderna informationskällor som distribuerar sin information samtidigt som vi är interaktiva i vår 

omgivning. I Traverser skulle dessa skärmar med information sätta en industriell, nästan 

dystopisk, stämning. Likt Fallout-serien av Interplay och Bioshock av Irrational Games ska dessa 

TV-skärmar förstärka den postapokalyptiska bakgrundsstory Traverser har, samtidigt som 

spelaren kan interagera med världen. Vi valde att ha med två typer av TV-sändingar: ett 

barnprogram (Traverser Freddy) och en nyhetssändning som båda kan informera spelaren om 

levnadssättet, moralen och etiken, farhågorna och drömmarna som finns i Travserser. 

Barnprogrammet och nyhetsprogramet tar båda inspiration från Amerikanska 50-talets 

optimistiska estetik (UPA-estetiken5) och propagandateknik fast behåller till vis del den grafiska 

stilen med pappersfiltret, färgerna och de tydliga linjerna som etablerats i början av Traversers 

konceptstadie. Traversers grafiska stil  hämtar sin främsta inspiration från serietecknaren Jamie 

Hewletts grafik för hip-hop-gruppen Gorillaz och Tim  Burtons viktorianska, fastän 60-

talsinspirerade, gotiska stil just för att framkalla känslan av sagolik, fast mörk, post-apokalyps. 
                                                
4  Chuck Jones, “illustrated radio” (http://johnkstuff.blogspot.se/2007/12/animation-trends-30-40s-50s.html)
 
5
 UPA (“United Productions of America”): Efter Amerika gått med ii andra världskriget och strejkerna 
på Walt Disney Studios 1941, skapades en animationsstudio som bröt sig från Walt Disneys mjuka, runda 
animationsestetik för att skapa något nytt, skarpt, och modernt som skulle passa in i ett nytt 
informationssamhälle. Under 1940-1950 talet fanns främst jobb för animationstudion inom propagandafilm, 
reklamfilm och instruktionsvideos. (http://www.upapix.com/)
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För att informera spelaren om Traversers post-apokalyptiska iscensättning utvecklade vi också en 

propaganda film.   
 

Till v. 

Figur 

21, 

Till h. 

Figur 

22 
 

 

Till v. 

Figur 

23, 

Till h. 

Figur 

24 

 

Figur 20, 21, 22, 23 - Första utkast  i svartvitt (övre bilderna), andra utkast i färg (nedre två bilderna). Bilderna 

nedan är skärmdumpar från den färdiga versionen av den propagandafilm som är tänkt fungea som en introduktion 

för spelaren till Traversers värld.   

 

3. Resultat 
3.1 En glimt av helheten  

På väggarna finns det affischer, vissa av dem är upplysta. En av dem varnar om att inte gå för nära 

kanten eftersom tyngdlagen slutar verka bortom markens gränser. En annan affisch tycks vara en 

reklam på en energidryck “Ravenaid”, riktad mot ungdomar, som har som slagord “power needs 

no sun” för att stärka bakgrundsstoryn, vilket är att regimen som styr den underjordiska staden 

spelaren får utforska i Traverser stolt vill leva utan en sol. Och att regimen Raven Corp vill stoppa 

alla rykten om att det finns en ny sol uppe på ytan, vilket skulle kunna väcka tvivel om huruvida 

Raven Corp är en fri stad eller ett fängelse. Strax nedanför denna affisch finns grafitti, till synes 

från någon anonym invånare, skrivet i isblå versaler: DEFY GRAVITY (trotsa tyngdlagen). 

Kanske är det bara klotter, eller kanske är det en uppmuntran - att säga åt medmänniskorna i 

staden att trotsa tyngdlagen, trotsa regimen som håller dem nere. Det är inte en slump att spelaren 
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får just intill detta område för första gången använda sig av sin gravity glove (en handske som kan 

manipulera tyngdlagen) för att flytta objekt - trotsa tyngdlagen - för att frigöra en gata som förut 

varit blockerad. Kanske frigör spelaren även medmänniskorna här. 

 
Figur 25, Skärmdump från Traverser i ett bostadsområde på övre sidan av staden, en del av staden där vi 

implementerat vår produktion. 
 

3.2 Diskussion  

3.2.1 Varför detta narrativ?   

Traversers speldesign har påverkat utformningen av det 2D-grafiska och audiella narrativet. 

Traversers speldesign lägger mycket fokus vid utforskande. Därmed passar det sig at skapa 

mycket av narrativet utifrån denna interaktion: ett icke-linjärt narrativ som berättas då spelaren 

vandrar mellan olika punkter i spelet genom att använda sig av material som informerar om 

Traversers värld - affischer, tv-program och audiella meddelanden.  

 

3.2.2 Ett immersivt narrativ 

Vi vill påstå att vi kan processera ett spel samtidigt som vi spelar det. Vi vill påstå att Aarseths 

(2001) påstående, uppbackat av Juul (1998, 2001), att “spel inte kan konsumeras på samma sätt 

som musik eller film” inte håller sig när vi ser på spel som betonar utforskade. Carl-Johan 

Johansson (LEVEL, 2013) ställer oss frågan om “spelande och narrativ kan vara aspekter av 

samma interaktiva mekanism”. Följande är vår slutsats på hans fråga. Att utforska skulle likväl 

kunna vara en perfekt symbios mellan interaktion och intryck, och ett sätt för att vägleda på ett 

engagerande sätt är att låta det ske subtilt. Denna uppmaning kan uttryckas som “show, don’t tell” 

(visa istället för att berätta) som är ett populärt verktyg inom litteraturen (Daily Writing Tips, 

2007) för att väcka engagemang hos en läsare. Detta görs genom att i en berättelse beskriva vad 
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som händer i små detaljer som eggar sinnena för att få läsaren att bry sig om händelsen i 

berättelsen istället för att bli tillmatad berättelsen som en rapport.  

   Eftersom vi har valt att vårt subtila narrativ ska vara i form av TV-skärmar, affischer och 

audiella narrativ kommer de aldrig hindra spelarens interaktioner  med världen fysiskt utan hellre 

spegla hur modern distribution av information sker i verkligheten. I vår verklighet kan vi välja att 

stanna och ta emot informationen men också gå ifrån källan som informerar oss. Om vi utgår från 

att Traverser är beroende av utforskning som ett spelmoment, kan vi dra slutsatsen att dessa 

subtila narrativa faktorer kan ge en mer rik helhetsupplevelse för deltagaren än om spelet saknade 

dessa moment. Vi kan med dessa moment väcka illusionen att spelvärlden är större än vad den är 

och i många fall är detta en positiv sinnesstämning för en mottagare av ett medium. Det ger 

utrymme för spelaren att fritt tolka och tänka och det kan ge spelvärlden ett mer trovärdig och 

levande gestalt.  

 

3.2.3 Slutsats 

Hur kan man konvergera berättande och interaktivitet inom spel för att uppnå en immersiv 

upplevelse? När vi är medvetna om att ett narrativ kan ha mer än ett syfte förstår vi vilka val vi 

står inför när vi går in designprocessen. Narrativet kan vara allt från kosmetiskt till symboliskt, 

informerande, kommenterande och belönande. Vi valde att lösa det på ett sätt som anpassade sig 

efter Traversers logik. I Traversers logik passade sig en enklare form av narrativ: ett kosmetiskt 

men informerande narrativ, exempelvis affischer som berättade något om spelvärlden och 

samtidigt dekorerade denna.  

   Det handlar om att skapa något meningsfullt och att göra det trovärdigt. Trovärdighet kan 

uppnås när vi som spelutvecklare är medvetna om hur logikens regler i spelet fungerar och 

meningsfullhet kan uppstå när vi ger feedback åt spelaren att dennas interaktioner spelar roll. Om 

vi följer dessa regler, om vi är selektiva och lyckas lägga vikt vid de interaktioner som är viktiga 

för spelets berättelse, kan vi som spelutvecklare skapa en relation mellan mediet och deltagaren 

som vi lättare kan kontrollera för att kontrollera spelarens nivå av engagemang. Upplevelsen kan 

med mer säkerhet få ett flyt och spelaren kan leva in sig i berättelsen om vi låter berättande och 

interaktivitet konvergeras på ett subtilt sätt som förhåller sig till spelets logik. Inte bara kan 

spelande och narrativ vara aspekter av samma interaktiva mekanism såsom Carl Johansson 

(LEVEL, 2013) påstår, men konvergeringen av dessa kan också ge logiken mening och betydelse.  
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ORDLISTA  
 

 Antropomorf - En blandning mellan djur och människa. (http://www.ne.se/antropomorfism) 
 Cutscene - (i datorspel) Definitionen av cutscene är en filmisk sekvens som spelas upp i spelet och visas 

för att ta berättelsen vidare. Fyller i hålen i berättelsen. 
(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cutscene) 

 Hallucination - vakendröm, inbillningar (http://dictionary.reference.com/browse/hallucination) 
 Immersion (nedsänkning, “att vara uppslukad”, inlevelse)  

(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/immersion) 

 Interface - “mötespunkten för interaktionen/kommunikationen mellan dator och extern komponent, till 
exempel en mänsklig operatör” eller “Layouten av en applikations grafiska eller textbaserade kontroller 
som redogör konsekvenserna av användarens aktivitet inom applikationen” 
(http://www.thefreedictionary.com/interface) 

 Kognitiv (kognition - latin: kännedom, begrepp, föreställning, kunskap) 

1 “Tanke- och kunskapsliv (i motsats till emotion och motivation, d.v.s. känslo- och viljeliv). Den 

aspekt av beteende och reaktioner, medvetna eller inte, som består av uppfattning, erfarenhet, 

tänkande och lärande av det informativa innehållet i dessa processer.” 

(http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kognition) 

 Ludologi: “Ämnesområdet som studerar spel” - grundar sig på att spel skiljer sig från andra traditionella 
medieupplevelser på grund av spelets interaktiva egenskaper, och att film- och litteraturstudier inte räcker 
till när vi studerar spel 

 Mimesis, Diegesis  

- Mimesis: imitationen av verkligheten, det som visas 

- Diegesis: uppfattningen av imitationen av verkligheten, det som berättas 

(http://wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Diegesis_-_Mimesis) 

 Mock-up - (utkast av arbete) “a working sample (as of a magazine) for reviewing format, layout, or 

content” (http://www.merriam-webster.com/dictionary/mock-up)  

 Narratologi, narrativ - (berättande) “beskriver omständigheter i tidsföljd” 

(SAOL, http://www.svenskaakademien.se/) (http://www.ludology.org/2001/07/what-is-

ludolog.html) 

 Perceptuell: uppfattningsbar, perception: uppfattningsförmåga 
(http://synonymer.cc/search/perceptuell?w_lang=sv) 

 Simulation: ett antagande av ett falsk utseende, imitation (http://www.answers.com/topic/simulation) 
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