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Abstrakt 

 

I kandidatarbetet granskar vi hur berättande i digitala spel kan ske genom enbart visuella 

medel, varav text är exkluderat. Syftet med denna artikel är att utforska och skapa en 

förståelse för hur olika berättarverktyg kan inverka på hur spelaren upplever, tolkar och 

sammansätter ett narrativ baserat på sin omgivning. För att en undersökning skulle kunna ske 

utformade vi två gestaltningar i form av spelmiljöer där vi använde oss av olika metoder för 

berättande i varierande grad. Speltester utfördes med hjälp av medietekniska studenter från 

olika inriktningar vilket resultaten sammanställdes från, och reflekterades kring effekten de 

utvalda berättarverktygen haft.  

Nyckelord: Digitala spel, Narrativ, Berättarteknik, Environmental storytelling, Indexical storytelling. 

 

Abstract 

 

In this bachelor thesis we examine how narration in a digital game can be accomplished 

through visual means exclusively, written text excluded. The purpose of this article is an 

exploration in understanding of how different tools for narration can affect how the player 

experience, interpret and compile a narrative based on their surroundings. The analysis was 

made possible through the formation of two game environments, to which we applied 

different methods of narration to varying degrees. Game tests were performed with the help of 

undergraduates in media technology from different fields, where of the results were compiled 

from and we reflect upon the effect our chosen narrative tools had. 
Keywords: Digital games, Narrative, Narrative techniques, Environmental storytelling, Indexical 

storytelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................................ 1 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 1 

1.4 Skrivprocess ................................................................................................................................... 1 

2. Tidigare och aktuell forskning ............................................................................................................. 2 

2.1 Redogörelse för Berättande och Narrativ ..................................................................................... 2 

2.2 Environmental Storytelling ............................................................................................................ 3 

2.3 Indexical Storytelling ..................................................................................................................... 6 

2.4 Exempel på spel inom forskningsområdet .................................................................................... 7 

2.5 Tidigare arbeten inom forskningsområdet.................................................................................... 9 

3. Tillvägagångssätt och metoder .......................................................................................................... 12 

3.1 Presentation av metoder och val av metoder ............................................................................. 12 

3.2 Gestaltning .................................................................................................................................. 13 

3.3 Speltester del 1 - Demoscen ........................................................................................................ 15 

3.3.1 Våra frågor till speltestarna för demoscenen ...................................................................... 15 

3.4 Speltester del 2 - Far Away .......................................................................................................... 17 

3.4.1 Våra frågor till speltestarna för Far Away ............................................................................ 17 

4. Resultat och diskussion kring gestaltningar ...................................................................................... 19 

4.1 Introduktion till diskussionen ...................................................................................................... 19 

4.2 Resultat från speltester ............................................................................................................... 19 

4.2.1 Resultat från demoscenen ................................................................................................... 19 

4.2.2 Diskussion kring resultatet från demoscenen ...................................................................... 21 

4.2.3 Sammanfattning av testerna från demoscenen ................................................................... 21 

4.3.1 Resultat från Far Away ......................................................................................................... 22 

4.3.2 Diskussion kring resultatet från Far Away ............................................................................ 23 

4.3.3 Sammanfattning av testerna från Far Away ......................................................................... 24 

4.4 Reflektion och diskussion kring frågeställningen ........................................................................ 24 

5. Slutresultat ........................................................................................................................................ 25 

Ordlista .................................................................................................................................................. 27 

Källförteckning ....................................................................................................................................... 35 

Bilaga A: Teknik ..................................................................................................................................... 37 

Bilaga B: Svar från speltest del.1, [Demoscen] ...................................................................................... 39 

Bilaga C: Svar från speltest del.2, [Far Away] ........................................................................................ 45 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens digitala spel är väldigt tydliga med berättelsen de vill förmedla. Det lämnas inte 

mycket till användaren själv att fundera över både under och efter upplevelsen, förutom 

kanske de moraliska valen som togs i spelet eller liknande. Dock finns det ju ett fåtal 

undantag där berättelsen är mycket mer diffus och inte levereras lika tydligt. Med 

underliggande meningar och ett berättande där spelaren får berättelsen i pusselbitar och själv 

får lägga klart det färdiga pusslet för att sen ta ett steg bak och kunna se berättelsens helhet.  

Det intressanta och även svårigheten i det hela är att lyckas ge spelaren tillräckligt med 

information i pusselbitarna som tillåter egna tankegångar kring berättelsen men samtidigt 

knyter samman med de andra bitarna utan att allt faller på plats direkt. Bitarna ska tala för sig 

själva till viss mån men de ska även passa bredvid de andra. Hur kan det fungera med enbart 

visuella medel, men utan någon text? Vi vill låta en spelmiljö och objekten i denna vara dessa 

pusselbitar och se på hur mycket information en användare kan läsa av för att kunna ta del av 

en djupare och underliggande berättelse utan audiella hjälpmedel.  

1.2 Frågeställning 

Hur kan vi med enbart visuella medel berätta en historia i ett digitalt spel? 

1.3 Syfte 

Att granska berättarverktyg som inte bara kan berika oss själva som producenter men också 

en ung, men snabbt växande industri, digitala spel. Vi fokuserar på de icke uttalade, ett 

flertydigt berättande genom visuella medel som uppmanar spelaren till eget upptäckande, 

tolkning och personlig sammansättning av berättelser. Vi ser närmare på hur ett flertydigt 

berättande kan utföras och vad det kan tillföra till ett digitalt spel genom användningen av 

environmental storytelling1 som en central stam samt en av dess grenar, indexical 

storytelling2.  

1.4 Skrivprocess 

Vi har under hela arbetets gång diskuterat och tagit gemensamma beslut om vad som ska 

skrivas och tillsammans skrivit hela arbetet utan några uppdelningar. Vi har båda varit lika 

engagerade i sammanställningen av hela arbetet. 

                                                           
1 Använder oss av den engelska termen då en vedertagen svensk översättning saknas. 
2 Använder oss av den engelska termen då en vedertagen svensk översättning saknas. 



2 
 

2. Tidigare och aktuell forskning 

I den här delen har vi samlat forskningen vi tycker är relevant och redogör för termerna 

environmental storytelling, indexical storytelling, berättande och narrativ och hur vi valt att 

förhålla oss till dem.  

 

2.1 Redogörelse för Berättande och Narrativ 

För att vi skulle kunna gå på djupet med vår undersökning kring det visuella berättandet inom 

Digitala Spel inledde vi arbetet med att redogöra för vad ett narrativ faktiskt är och hur det 

urskiljer sig från ett berättande. I artikeln “Why Story is not Narrative” (2011) beskriver 

Jeffry R. Halverson narrativ som ett system för berättande. Halverson är biträdande professor 

vid Department of Philosophy and Religious Studies på Coastal Carolina University i USA. 

Eftersom Halverson är universitetslektor inom religion tar han upp ett exempel inom sitt 

område på hur en enklast kan beskriva vad narrativ innebär och hur det skiljer sig från en 

berättelse.  

 

Halverson kallar det för Jesus-narrativet och går ut på att fråga en kristen person under 

söndagsmässan om hen kan återge berättelsen om Jesus, när en egentligen menar narrativet. 

De flesta känner redan till det vi kallar för Jesus-narrativet, antingen från en film eller två. Det 

hela börjar med att Jesus mirakulöst föds av jungfru Maria, vilket är en berättelse för sig som 

tillhör systemet med berättelser i det slutgiltiga så kallade Jesus-narrativet.  

 

Ytterligare förtydligande av vad Halverson menar är att narrativet är uppbyggt av flera 

berättelser som relaterar till varandra. Dessa berättelser definieras som händelse-enheter, 

“event units”, av Halverson och relaterar till vem, var, när och hur en händelse sker. Det finns 

ingen gräns på antalet enheter som krävs för att bilda ett narrativ, dock måste det vara minst 

två enheter. Systemet är inte exklusivt vilket betyder att händelse-enheterna är utbytbara och 

möjligheten finns att addera och subtrahera enheter för att forma det slutgiltiga narrativet.   

 

"Stories are pieces that can come and go, change, and morph, but the narrative 

remains." - Halverson, 2011 

 

Vi förhöll oss till beskrivningen av narrativ som är utformad av Halverson för att vara så 

tydliga som möjligt och inte göra misstaget att använda det som en synonym till berättelse.  
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2.2 Environmental Storytelling 

Allt eftersom teknologin växer, växer även spelmediet då datorerna och spelkonsolerna blir 

allt snabbare och kraftfullare vilket tillåter spelskaparna att göra större spel med högre 

detaljrikedomar, vilket till stora delar handlar om de grafiska bitarna som miljöer och 

karaktärer. Det har i sin tur tillåtit spelskaparna att uttrycka sig starkare genom att faktiskt 

kunna förstärka sina narrativ med hjälp utav detaljerna i den virtuella miljön.  

 
Fig.1. (t.v.) Nintendo Co., Ltd (1987) The Legend of Zelda [NES]. Fig.2. (t.h.) Nintendo Co., 

Ltd (2011) The Legend of Zelda: Skyward Sword [Wii]. 

 

Environmental storytelling är, enligt Jethro Jongeneel som är en speldesigner och jobbat på 

bland annat spelet Killzone Shadow Fall, ett sätt att berätta en ofullständig berättelse där 

mottagaren måste aktivt tolka de utelämnade detaljerna av berättelsen genom miljön i sin 

artikel, “Environmental Storytelling in Games” (2013). Innan vi kan förstå en scen, i 

exempelvis ett spel eller rent av ett vanligt fotografi, måste tittaren tolka vad det är den ser. 

Det är ett pussel där de olika elementen tillsammans utgör lösningen. 

 

Jongeneel skriver också i sin artikel att om berättelsen är tillräckligt intressant kommer 

mottagaren göra allt i dennes makt att finna elementen som saknas.  

Environmental storytelling handlar om att berätta en berättelse, som kan vara ofullständig 

utan att skapa problem för helheten, via miljön. Genom att lämna tillräckligt många luckor i 

berättelsen så skapas möjligheten för mottagarna att själva fylla i de delar som saknas i 

berättelsen. Antalet detaljer som bör utelämnas beror helt och hållet på vem det är som är 

mottagaren och ens egen tolkning som designer.  
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Om viljan finns hos mottagaren för att finna elementen som saknas kallas det i psykologiska 

termer för “The law of closure”3. Vad “The law of closure” säger är att om något saknas i en 

annars komplett figur tenderar vi att lägga till det.  

 

Environmental storytelling är en väldigt bra teknik att använda för att bygga världar med liv 

och atmosfär men bör inte vara den väsentliga delen för att förstå huvudberättelsen om en 

siktar på att skapa ett spel eller en spelnivå för en bred publik, enligt Jongeneel.  

Det ska istället användas som förstärkning till spelets huvudberättelse och ge lokal karaktär 

för att skapa ett djupare narrativ.  

 

Ett väldigt bra exempel på användandet av environmental storytelling är i bland annat spelet 

BioShock (Irrational Games, 2007) som återspeglar sitt narrativ i form av så kallade “Audio 

Diaries”, eller ljuddagböcker, och låter sedan miljön styrka det som berättas i dessa. I 

BioShock´s fall är environmental storytelling väldigt direkt med sitt berättande, spelaren kan 

enkelt tyda vad som hänt i spelet så fort hen anländer till den fiktionella staden Rapture där 

BioShock utspelar sig. Spelet inleder också med direkta förklaringar om varför det handlar om 

en stad djupt ner i havet och låter inte spelaren leva i bubblan av mystik särskilt länge. J.J 

Abrams (2007) som är regissören och en av skaparna av TV-serien LOST, nämnde under sitt 

TED talk “The mystery box” att mystik är fantasins katalysator. Han menar då att fantasin hos 

åskådaren drar nytta av det som är osäkert och mystiskt i det åskådaren tar del av. Eftersom 

mystiken kring staden Rapture försvunnit redan innan spelaren nått staden lämnas inget kvar 

åt spelarens fantasi. 

Miljön beskriver tydligt hur en nyårsfest spårat ur (se fig.3.s.5) och att stadens invånare blivit 

galna missbrukare av drogen Adam vilket visas både som text på väggar eller skyltar men 

även på all förstörelse och mindre detaljer som krossade glas och liknande som ligger 

utspridda i den virtuella miljön. 

                                                           
3 http://webspace.ship.edu/cgboer/gestalt.html 
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Fig.3. Irrational Games (2007) BioShock. 

 

BioShock är som sagt ett väldigt bra exempel då spelet gör det extremt tydligt för den som 

spelar vad narrativet bakom allt grundar sig på. Dock lämnar det inte mycket över för fri 

tolkning för spelaren. Spelaren får svar på näst intill alla frågor som kan komma att dyka upp 

under spelets gång vilket gör att när spelet väl är slut lägger spelaren enkelt ner 

handkontrollen och återvänder inte till spelet den närmaste tiden (vilket kanske inte är helt 

sant då det är en personlig åsikt, men här pekar vi mest på att omspelbarheten inte är lika 

kraftig). Hur hade spelet varit om dialogerna hoppats över och utvecklarna istället låtit miljön 

tala för sig själv? 

 

Det kan jämföras med en heliumballong. Heliumet representerar frågorna som dyker upp 

under spelets gång vilket också håller kvar ballongen i luften och spelarens intresse i spelet. 

När en fråga besvaras tappar ballongen höjd och spelarens intresse minskar då det inte längre 

finns en fråga att finna ett svar till. Denna jämförelse gjordes av Ken Levine (2008) som var 

en av författarna till BioShock och även en av grundarna till spelföretaget Irrational Games.  

 

Det existerar fler användningsområden för environmental storytelling än enbart inom den 

digitala spelindustrin. Don Carson är en designer med över 15 års erfarenhet och har varit 

delaktig i skapandet av bland annat Splash Mountain och Toontown som är fysiska 

attraktioner på Disneyland. Carson skriver i sin artikel “Environmental Storytelling: Creating 

Immersive 3D Worlds Using Lessons Learned from the Theme Park Industry” (2000) att han 

står inför samma utmaning vid varje påbörjat projekt, hur kan jag dra in publiken till min 

fantasivärld och få dem att vilja stanna där? Han berättar senare i samma artikel att hans tro på 
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att temaparker och virtuella världar inte befinner sig långt ifrån varandra och hur hans 

tankesätt kan appliceras i båda fallen. Eftersom hans erfarenheter kring datorer har växt har 

även hans tro på att hans yrke som designer till fysiska attraktioner inte ligger långt ifrån 

speldesign. Även om målgrupperna skiljer sig ytterst lite är utmaningen fortfarande 

densamma, hur lockar en människor till de skapade världarna och får dem till att fördjupa sig i 

dem samtidigt som de är roade av upplevelsen. 

 

I Richard Rouse III (2010) presentation, “Environmental Narrativ: Your World is Your 

Story”, på Game Developers Conference beskriver han environmental narrative4 som 

berättelserna spelvärlden berättar oberoende av vem som än befinner sig i den, som att 

spelaren inte skulle befinna sig där så skulle berättelsen fortfarande finnas i världen. Richard 

Rouse III är en amerikansk speldesigner och har arbetat på titlar som The Suffering (2004), 

Homefront (2011) och Rainbow 6: Patriots (2013, vilket lades ner). 

 

2.3 Indexical Storytelling 

Clara Fernández-Vara är en spelforskare, designer och författare med fokus på narrativ i spel 

och hur det kan integreras med speldesign. Hon innehar en doktorsexamen i Digitala Medier 

på Georgia Institute of Technology och en masterexamen i Comparative Media Studies från 

Massachusetts Institute of Technology. Under Game Developers Conference berättar 

Fernández-Vara (2012) i sitt tal, “Environmental Storytelling: Indice and the Art of Leaving 

Traces”, om utövandet att använda index för att konstruera en berättelse. Men vad menar hon 

med index? 

 

Indexical storytelling är en av grenarna på trädet som är environmental narrative och förklaras 

av Clara Fernández-Vara (2011) som en strategi för att bygga ett narrativ i en interaktiv 

spelmiljö. Fernández-Vara skriver att konceptet härrör från Charles Peirces (1998) 

“Philosophy of language” och att han beskriver skyltar och tecken som medel för medling. 

 

“ According to Peirce, a sign is a mediation, a representation that conveys to a mind 

an idea about a thing. Thus the nature of the sign involves the idea, the object that 

represents it (the sign), and the interpretant who establishes the relationship between 

the idea and the object.” (Fernándes-vara, 2011, s. 4) 

                                                           
4 Använder oss av den engelska termen då en vedertagen svensk översättning saknas. 
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Fernández-Vara (2011) skriver om Peirces filosofi i sin artikel “Game Spaces Speak 

Volumes: Indexical Storytelling” och de tre typerna av tecken han använder sig av vilka är 

ikoner, index och symboler. 

Ikoner är tecken som framför idéer genom att imitera dem. Kan exempelvis vara fotografier, 

gestikuleringar, teckningar eller onomatopoesi5. 

Index är när idéen är fysiskt kopplad till tecknet, exempelvis en vägskylt eller rök som 

indikerar att något brinner. 

Symboler är tecken som är förknippade med mening genom användning. Relationen mellan 

tecknet och meningen är ungefärlig. Ett exempel är symbolen för biologisk fara en kan finna 

på behållare som just innehåller någon form av biologisk risk. 

 

I texten beskriver Fernández-Vara konceptet av indexical storytelling som generering av 

berättelser genom att lämna spår, både från designern och personen som spelar och dessa spår 

är då i form av de olika tecken som står beskrivna ovan. Hon berättar det som att indexical 

storytelling är en berättelse berättad främst genom användning av index. Ett index har en 

relation till en händelse som ofta är en följd av händelsen i sig, vilket pekar på något som har 

hänt eller fortfarande pågår, vilket bjuder in spelaren till att själv rekonstruera händelsen. 

Spelaren bär alltså ansvaret att koppla samman relationen mellan tecknet och händelsen 

tecknet pekar på, enligt Fernández-Vara. 

 

2.4 Exempel på spel inom forskningsområdet 

I oktober 2011 släppte FromSoftware ett spel som i vår åsikt utnyttjar environmental 

storytelling till det fullaste. För vår undersökning var spelet i fråga en nyckelroll och ett mål 

att kunna jämföra oss själva med. Det spel vi talar om är Dark Souls. Så vad är Dark Souls? 

 

                                                           
5 Begrepp som beskriver ord som är ljudhärmande eller har ljudhärmande ursprung. 
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Fig.4. FromSoftware (2012) Dark Souls: Prepare To Die Edition [PC Game]. 

 

Dark Souls är ett action-rollspel vars nivå av svårighet är långt över det konventionella eller 

normala, ett spel som sammanväver spelmekanik med narrativ som ingen annan. Det är ett 

frånstötande och nästan otillgängligt spel som bjuder på uppmaning till utmaningen, innan 

spelet ens har startat. 

 

Detta syns tydligt i hur spelet marknadsfördes innan det släpptes med deras marknadsslogan: 

Prepare to die again, and again…. and again. Det är spel som vill att du går nära fiender och 

sätter dig själv i risk, för att kämpa genom strider och klara dess utmaningar, det är ett 

utforskande i misslyckande som inte är blygt med att vara oförlåtligt. 

 

Temat “svårt” är synligt i nästan alla aspekter av Dark Souls, likt spelet i sig är narrativet 

svårt att pussla ihop. Inte nödvändigtvis för att det är svårt att förstå men för att allt som 

kommer i vägen för spelandet har skalats av och placerats åt sidan.  

Efter att man startat spelet får man en kort prolog som förklarar skapelsemyten och endast 

några sandkorn av berättelsen. Men inga av orsakerna och effekterna av de olika berättelserna 

i sitt narrativ förklaras tydligt. Efter prologen finner sig spelaren plötsligt ensam i ett fängelse, 

och resten lämnas i spelarens händer, att utforska och förstå. 

Vi är långt ifrån ensamma om att vara fångade av Dark Souls mystiska narrativ och 

karaktärer. Ur spelets mörka atmosfär växte ett community6 med en gemensam eftersträvan 

att lära sig mer om och förstå Dark Souls trassliga berättelser och vad de betyder. VaatiVidya7 

och Hawkshaw8 är bara två ur en uppsjö med YouTube-kanaler som tillägnar sin tid till allt 

                                                           
6 En grupp människor med gemensamt intresse, i vårt fall en grupp som diskuterar på Internet. Vi håller oss till den engelska 
termen då den svenska översättningen inte uppfyller syftet för vår mening.  
7 https://www.youtube.com/user/VaatiVidya/videos 
8 https://www.youtube.com/channel/UC47GDLUPXADaa69O2AqJQ9A/videos 
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från guider i spelet till att förklara och sammanfatta sina tolkningar av Dark Souls narrativ. 

Detta är bara en av nyanserna på Dark Souls spektrum som vi älskar, och som vi anser är ett 

steg mot att vara en milstolpe för berättande inom spelgenren. Hidetaka Miyazaki som är 

president för FromSoftware och som agerade producent med mera på Dark Souls 

sammanfattade sina tankar om spelet i en intervju med EDGE9. I intervjun fick han frågan om 

det fanns mer för spelare att upptäcka i spelvärlden och om Dark Souls som helhet kan anses 

vara komplett av sina spelare, då han gav sitt svar; 

 

“… Dark Souls is in some ways an incomplete game, and I like to think that it has been 

completed by players, by their discoveries, as they moved along. I’d love to say that the 

nature of this incompleteness was completely deliberate, but it is both deliberate and by 

accident, in different ways.” GAMERANT(2015) 

 

2.5 Tidigare arbeten inom forskningsområdet 

Under det här avsnittet tas några av våra tidigare produktioner samt undersökningar upp som 

förhåller sig till huvudområdet virtuellt berättande. Vi har tittat närmare på just de fallgropar 

som existerar inom det ramverk av berättande vi befinner oss i, och hur vi kan undvika 

liknande problematik i framtida produktioner samt gestaltningen kopplad till denna 

undersökning. 

 

Re:Birth (se fig.5. s.10) är en gestaltning ur kursen “Berättande och narrativa strukturer”. Det 

är ett spel som fokuserar på att leverera en berättelse med total avsaknad av text, tal eller 

filmsekvenser. Re:Birth hade två strukturer som vi förhöll oss till; de fem stadierna av sorg 

och förlust (förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans). Dessa fem stadier 

representerade protagonistens emotionella resa genom berättelsen, och vi använder oss av de 

fem stadierna av berättande (kontext, konflikt, klimax, avslutning och slut) för att lägga 

grunden till den dramatiska kurvan som berättelsen skulle ha. 

 

                                                           
9 http://www.gamesradar.com/edge/ 
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Fig.5. (t.v.) Huvudkaraktären från Re:Birth 2014. (t.h.) Exempel på emoji. 

 

Av de lärdomar vi drog från produktionen, varav det var många, lärde vi oss vikten av hur 

man berättar, och svårigheterna med vad man vill berätta i samverkan med hur man berättar 

det. Vi försökte hålla spelaren i handen och servera hen med hela storyn vilket blev mer än 

bekymmersamt. Det är väldigt svårt att tydligt förmedla specifik information, till exempel; i 

spelet var det viktigt att spelaren förstod att protagonistens partner var gravid.  

 

Hur förklarar vi det för spelaren utan text eller tal? De verktyg vi hade till vårt förfogande var 

kroppsspråk och emojis10 (se fig.5). Att försöka förklara för spelaren vad som händer när tal 

och text är frånvarande är inte problematiskt i sig, men snarare hur man använder 

berättartekniken i kombination med berättandet i sig utan att orsaka en dissonans i 

sammanslutningen av dem. Det vi fann viktigt var att berätta på ett sätt som stärks av synergin 

mellan berättandeformen och vad man försöker berätta till exempel; I spelet befann sig 

spelarens partner i ett sjukhus, där hade dekor och skyltar kunnat vara mer än tillräckligt för 

att indikera att hen inte är på besök på grund av sjukdom men istället gravididet. I 

kombination med de verktyg vi redan använde (kroppspråk, emojis) hade utnyttjandet av 

miljön på detta sätt kunnat göra det ännu tydligare för spelaren vad som pågår, även utan text 

och tal. 

 

Babysitter(se fig.6.s.11) var vår gestaltning under kursen “Produktion i digitala medier 2”, där 

vi använde oss av en annan metod för berättande. Vi valde att berätta genom att antyda på 

saker genom miljön, ett första försök på environmental storytelling. Det var en mer öppen och 

fri form av berättande som överlämnade tolkandet till spelarens egen fantasi. 

                                                           
10 Ideogram eller smileys. Används ofta i elektroniska meddelanden. 
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Fig.6. Babysitter (2015). 

 

Vad som blev ett nederlag i Babysitter var att vi tvekade på hur vi skulle använda detta nya 

berättarverktyg. Detta slutade med att vi var väldigt försiktiga med användningen av den 

istället för att ge spelaren möjligheten för egen fri tolkning av sin omgivning.  

 

Ett exempel är kylskåpet som finns i spelet var beströdd av teckningar ritade av ett barn (se 

fig.6). Vilket är ett sätt att visa att ett barn är en del av personens/personernas liv som bor där. 

Ett annat exempel är flyttlådor som var spridda här och var i huset, vi ville visa att de som bor 

där har flyttat in nyligen men gav samtidigt frihet för att tolka det som att de är på väg att 

flytta ut. Environmental storytelling är ett kraftfullt verktyg som bör användas till bredare 

berättande än just så simpla saker som vi valde att använda det till. Hade vi gjort om spelet 

idag hade vi valt att vara modigare och skapat en flertydig miljö för spelaren att utforska. 
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3. Tillvägagångssätt och metoder 

Vi inleder detta avsnitt med att beskriva hur vi gick tillväga för att testa environmental 

storytelling i praktiken under kandidatarbetets gång. Resultat och slutsatser kring våra tester 

följer i nästa avsnitt då vi enbart kommer berätta vad för tester som gjorts, vilka metoder vi 

använt oss av för att testa det och varför vi valt dessa metoder. 

 

3.1 Presentation av metoder och val av metoder 

Eftersom environmental storytelling är ett sätt att förmedla en berättelse genom tolkningar av 

den virtuella miljön, finns det en bra metod för att testa ifall det designern vill få fram i 

berättelserna för att få ett fulländat narrativ verkligen fungerar och framgår till den slutgiltiga 

användaren då den personens tolkning också spelar en betydande roll. Metoden är speltester 

och iterera dessa tills narrativet är som designern vill ha det, ifall det nu är så att designern vill 

ha sista ordet och inte låta det bli mer av en tolkning för användaren.  

 

När Valve Corporation utvecklade spelet Portal (2007), vilket till en början utvecklades av 

studenter tänkt som en modifiering till spelet Half-Life (1998), men senare blev uppköpta av 

Valve Corporation. När det väl utvecklades som ett självständigt spel var speltester den 

avgörande faktorn för spelets framgångar i berättandet. I Aaron Lindes (2008) artikel “GDC 

08: Portal devs talk narrative, development, rat men” berättas det om den sista dagen på 

Game Developers Conference 2008 när teamet bakom Portal håller en föreläsning om deras 

postmortem11 för sitt spel.  

 

Projektledarna Erik Wolpaw och Kim Swift berättar under konferensen om hur viktigt det var 

med speltester för att få till den berättelse de var ute efter genom environmental storytelling.  

De satte upp några fundamentala designmål; berättelsen aldrig skulle inkräkta på spelandet i 

sig, och inga videoklipp eller cut-scenes skulle störa spelaren och få den att tappa fokus. 

Mindre är mer, trimma narrativet så mycket som möjligt var det andra målet. Men för att allt 

skulle gå i hamn var båda överens om vilken betydande roll speltester hade för utvecklandet 

av Portal. Deras val av metod var att sitta ner och övervaka när andra spelade spelet och 

avslutade speltestet med att be deltagarna att återge berättelsen bit för bit. Skulle något inte 

                                                           
11 En tillbakablick på utvecklingsprocessen av ett spel. Vi håller oss till den engelska termen då den är väl accepterad inom 
spelindustrin som en efterprocess till utvecklandet av spel. 
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stämma eller ifall något saknades i det speltestarna återberättade skulle de kapa ner storyn 

ännu mer vilket gjorde berättandet mycket starkare i slutändan av produktionen. 

Vi har i våra försök att berätta en berättelse genom miljön, bland annat, anammat deras sätt att 

trimma ner och förstärka berättelsen genom att mindre är mer, samt använt deras metod för att 

förbättra berättelsen genom speltester.  

 

3.2 Gestaltning 

Far Away är vår gestaltning till detta kandidatsarbetet som vi har arbetat på tillsammans med 

Max Lidbeck och Henrik Bielsten sedan Januari 2016. Spelprojektet startade som ett “bevis 

på koncept” som byggdes i spelmotorn Unity 5 till kursen “Tematisk Fördjupning i 

Medieteknik”, eftersom “spelet” var långt ifrån något man skulle kunna kalla färdigt ansåg vi 

att projektet fortfarande var väldigt formbart. Utifrån den bedömningen valde vi att använda 

projektet som grund istället för att påbörja en helt ny produktion. 

 

Far Away är ett dynamiskt 3D side-scroller äventyrs-spel som handlar om vänskapens kraft. 

Far Away utspelar sig i ett mystiskt rike långt borta och följer ungdomsvännerna Ina och Ibi 

genom deras storslagna äventyr; ett äventyr som kommer sätta deras mod och vilja på prov. 

Tillsammans kommer de möta utmaningar stora som små, möta underliga figurer, både 

vänliga som ovän. Res över oberörd mark för att nå målet på horisonten. Kommer deras 

utmaningar bryta deras systerskap eller stärka det? 

 
Fig.7. Skärmdump från spelet Far Away (Kanvas Games, 2016) 
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Spelet är uppbyggt av två olika scener, den första fokuserar på att göra spelaren familjär med 

kontrollerna och samtidigt visa spelaren exempel på saker den kan interagera med till 

exempel; i scenen kan man putta/dra stenar och en vagn, man kan klättra upp för kanter, 

hoppa över avgrunder etc.  

Den andra scenen fokuserar mer på vår förmåga att bygga dramatiska scener och skapa 

spänning, samtidigt ville vi ge kontrast till den mer lugna första scenen så att det inte blir för 

mycket av samma. 

 

För att vi skulle avgränsa vår ände av produktion, det visuella berättandet, valde vi att förhålla 

oss till fyra regler vi skapade utifrån det vi anser Dark Souls gör rätt när det kommer till 

environmental storytelling. 

 Spelandet kommer före berättandet. 

 Var inte otydlig bara för att vara otydlig. 

 Att låta spelaren utforska världen är det centrala, inte vad vi vill säga eller berätta med 

den. 

 Tom kanvas, inte färdigmålad. Det är inte vår berättelse det är deras. 

 

Med dessa regler kunde vi börja konstruera en värld, vi kunde ha sektioner med föremål som 

till exempel kan antyda på att någon har varit där tidigare, skapa kompositioner med hjälp av 

kameran för att visa spelaren potentiellt intressanta saker eller bara allmänt vackra miljöer. 

 

I gestaltningen använde vi oss av till mestadels två metoder för framställandet, placering och 

prioritering av objekt i scenerna, samt styrde dessa metoder även över hur mycket vi själva 

tänkte kring den potentiella historian miljön kunde berätta. Huvudmetoden var environmental 

storytelling som användes genom att ställa oss själva frågor som; Vad har hänt här innan? Har 

någon varit här nyligen? Hur mycket ska andra ha påverkat omgivningen innan spelaren 

anländer? Denna diskussion har pågått fram och tillbaka genom majoriteten av produktionen. 

Dessa diskussioner anlände i beslutet att inte ha allt för hög mångfald av objekt då vi kände 

att det skulle kunna bli för distraherande för spelaren, inte bara från spelandet i sig men också 

beslöt vi att det skulle bli för svårt för spelaren utvinna någon intressant information i vimlet. 

Indexical storytelling som metod för berättande i gestaltningen har varit sammanvävd med 

environmental storytelling och vi följde principen “där det finns rök finns det eld”, i vårt fall 

där det finns stockar placerade över en avgrund så att spelaren kan passera bekvämt, fanns det 

antagligen någon som tog samma väg innan dem. 
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Vårt mål har inte varit att förmedla en tydlig berättelse om huvudkaraktärerna och deras resa, 

den delen av berättandet lämnar vi till spelaren själv. Vår roll har varit att ge spelaren en riklig 

miljö med objekt som kan berätta sin egen saga om vad som en gång var i landet långt borta.  

 

3.3 Speltester del 1 - Demoscen 

Innan vi började experimentera med environmental storytelling i vår gestaltning kopplad till 

detta arbete skapade vi en demoscen i Unity 5 med 3D-modeller vi gjorde till en tidigare 

gestaltning i kursen “Produktion i Digitala Medier 2”. Det är en väldigt mörk scen bortsett 

från karaktärens egen ficklampa och en enstaka lampa som är tänd i ett av rummen. Fokuset 

låg på det rummet med lampan tänd vilket är barnets rum där 

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna spikat upp bokstäver på dörren i form av barnets namn.  

Utöver det fyllde vi scenen med saker som tavlor med gamla fotografier och intressanta 

målningar, nyhetstidning på kaffebordet i vardagsrummet och böcker om psykologi i 

bokhyllan med mera. Scenen saknade helt ljud och ingenting återberättades i text för att 

förhålla oss till vår frågeställning om enbart visuella medel där textformatet inte är inkluderat. 

 

I testet vi gjorde användes samma metod som Erik Wolpaw och Kim Swift beskrev under 

Game Developers Conference 2008. Vi startade upp scenen för speltestaren och lät hen 

vandra fritt i miljön så att hen kunde bilda sig en uppfattning om vad som hänt i scenen. 

Därefter ville vi få ut en fri tolkning kring vad som händer i scenen vid tillfället då spelaren 

befann sig där och vad som kommer att hända senare. Dessa tolkningar ville vi skulle kretsa 

kring speltestarens tidigare erfarenheter kring spelmediet då en person som spelat många 

skräckspel kanske relaterar till den genren och drar slutsatser utifrån det, då eftersom vår 

demoscen består av ljussättning och modeller från en tidigare gestaltning där vi utforskade 

just skräckspel.  

 

3.3.1 Våra frågor till speltestarna för demoscenen 

För att vi skulle kunna utläsa så mycket som möjligt av de, enligt oss, vitala delarna av 

berättelsen i demoscenen satte vi ihop ett frågeformulär till våra speltestare att svara på efter 

att de kände sig färdiga med utforskandet. Följande frågor ställdes till våra testpersoner: 

 

1. Vart befinner du dig? 
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2. Vad är det som händer? 

3. Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

4. Vilka bor här? 

5. Var det något rum som stack ut extra mycket? 

6. Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

 

 
Fig.8. Bild från vår demoscen. 

 

Frågorna tillät fri tolkning (bortsett från att frågorna vägledde lite) från testpersonen vilket 

gjorde det hela mer intressant. Hade de liknande åsikter som oss som satte ihop scenen eller 

bildades det en helt egen uppfattning om vad som hänt och händer i scenen vid testtillfället. 

Sista frågan var till för att skapa en diskussion mellan våra speltestare efter att testet utfördes 

då många diskussioner kring tolkningsbara spel ofta fortsätter på exempelvis internetforum12. 

Resultatet av testerna följer i kapitel 4 Resultat och Diskussion. 

 

Målgruppen för vårt speltest riktade sig mot åldersgruppen 20 till 30 på Blekinge Tekniska 

Högskola, campus Karlshamn. Vi valde ut en grupp på 10 personer som var en blandning av 

andra och tredjeårsstudenter, ur gruppen var 80 % män och 20 % kvinnor. Av de personer vi 

valde ut till speltest var det viktigt för oss att vi valde studenter som inte läser på programmet 

Digitala Spel då vi vet från tidigare erfarenhet att de mer än gärna ofta distraherar sig själva 

genom att fokusera på att orsaka buggar och dylikt nonsens.  

 

                                                           
12 http://darksouls2.wiki.fextralife.com/forums 
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3.4 Speltester del 2 - Far Away  

Speltestet i fråga fokuserade inte nödvändigtvis på att utvinna någon specifik information ur 

våra speltestare men snarare se hur deras tolkning av den virtuella världen stämmer överens 

med vår egen och hur det skiljer sig från varandras tolkningar. Utöver det hade vi i spelmiljön 

två stycken element som vi var nyfikna på om våra speltestare kunde upptäcka och hur de 

tolkade dem. Ett av dessa är slutdestinationen som karaktärerna i spelet är på väg mot vilket är 

berget som befinner sig i bakgrunden av båda scenerna i spelet (se fig.7. s.13). Första gången 

spelkaraktärerna ser berget stannar de upp och blir häpnade av vyn och pekar mot berget 

under en kort sekvens för att indikera att berget är av intresse för spelaren, men för vilken 

anledning är upp till spelaren att bestämma. Det andra elementet är monoliterna (se fig.9) som 

agerar som ställen i spelet där karaktären Ibi kan återhämta sig efter att ha förlorat krafter från 

att återuppliva spelaren. 

 
Fig.9. Bild på monolit från Far Away (Kanvas Games, 2016) 

 

Alla monoliterna är unika på det sättet att de alla har tecken och bildskrift inristade i dem, alla 

med en egen potentiellt unik historia. Vår tolkning av dem är den att de är en blandning av 

heliga platser längs ett pilgrimspår som spelaren följer där dessa monoliter bland annat är 

gravplatser för fallna pilgrimer som inte klarat hela resan. 

 

3.4.1 Våra frågor till speltestarna för Far Away 

Till vår slutgiltiga gestaltning Far Away valde vi att använda samma grupp med speltestare 

som vi använde till speltestet av demoscenen. Vi valde samma personer, inte bara för att de 

var tillgängliga men också för att de var en bra varierande grupp med både ovana och vana 

spelare med olika bakgrunder och studieområden.  
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Frågor: 

1. Vart var du på väg? 

2. Var det något speciellt som stack ut? 

3. Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 

4. Extra / Annat 

 

Frågorna vi valde att ställa våra deltagare är liknande de vi använde till demoscenen. Likt dem 

försökte vi undvika att vägleda, eller försöka få ett specifikt svar utan att påverka dem genom 

frågorna i sig. Vart är du på väg och var det något speciellt som stack ut, är frågor som är 

relaterade till vad vi nämnde tidigare om berget i bakgrunden och monoliterna i spelet. Skriv 

en kort berättelse om vad som hände i spelet, valde vi att använda i detta speltest också för att 

vi gillade resultaten från föregående speltest. Samtidigt tyckte vi att både fråga tre och fyra 

skulle kunna ge lite mer varierande svar då de inte ställs som specifika frågor men istället 

lämnar utrymme för speltestaren att komma med egna tolkningar och tankar. 
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4. Resultat och diskussion kring gestaltningar 
4.1 Introduktion till diskussionen 

Vi tar upp vad vi fick ut av vår undersökning kring miljöberättande och vår diskussion kring 

vår frågeställning, hur vi med enbart visuella medel kan berätta en historia i ett digitalt spel 

utan textformatet som hjälpmedel? Vilka svårigheter vi ställdes inför och hur vi har tacklat 

dessa efter bästa förmåga. Något vi även tar upp är hur våra tidigare erfarenheter kring 

environmental storytelling påverkat oss under kandidatarbetets gång. 

Vi kommer börja med att lyfta fram resultaten av våra speltester och diskutera vad som 

fungerade och vad som kunnat fungera bättre samt vad vi kunnat utläsa utifrån dessa tester. 

 

4.2 Resultat från speltester 

Vi börjar med att lyfta fram vilka resultat vi fick ut från speltesterna i demoscenen, vilka 

frågor som ställdes och exempel på hur de besvarades. Därefter diskuterar vi kring resultaten 

och vad vi kunnat tolka utifrån dem samt gör en sammanfattning kring det testet. Efter det gör 

vi likadant med testet kring vår huvudgestaltning, Far Away. 

Vi valde att inte intervjua våra speltestare i rädsla av att råka vägleda deras svar genom våra 

frågor, istället skalade vi av intervjuaspekten och tillät inte oss själva att interagera eller tala 

med våra speltestare förrän testet var genomfört och frågorna var besvarade. Vi ville lära oss 

från och se på spelvärlden vi skapat genom deras ögon, vi ansåg att deras perspektiv var 

väldigt givande då den gav oss en ny syn på hur man kan tolka och forma berättelser från 

visuell feedback. 
 

4.2.1 Resultat från demoscenen 

Vi ställde som tidigare sagt i kapitel 3, sex stycken frågor till våra speltestare efter att de 

bekantat sig med miljön och tagit sig tiden att undersöka sakerna i scenen närmre. Frågorna 

var: Vart befinner du dig? Vad är det som händer? Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

Vilka bor här? Var det något rum som stack ut extra mycket? Berätta kort en tolkning av 

scenen i form av en berättelse.  

Våra testpersoner var väldigt överens på fyra av de egentliga fem frågorna, då sista så kallade 

frågan faktiskt inte är en fråga i sig. Frågorna som de var överens med var: Vart befinner du 
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dig? Vilket årtionde tror du det utspelar sig? Vilka bor här? Samt, var det något rum som 

stack ut extra mycket? 

 

Första frågan om vart spelaren befinner sig var alla överens om att det var i ett hus, fastän det 

mycket väl skulle kunnat vara en lägenhet. Dock varierade deras specificering av vad för typ 

av hus då det skiftade mellan stugor ute i skogar till vanliga hus i tätorter.  

Den andra frågan våra speltestare var överens om var under vilket årtionde som scenen ska 

utspela sig under. De flesta svarade att det skulle vara någon gång mellan 1970 till 1990 på 

grund av möblemanget, sakerna som låg utspridda i barnrummet och inredningen i köket. Det 

som de flesta av våra speltestare reagerade på som också fick dem att bestämma sig för årtalet 

var kylskåpet då vi faktiskt inspirerades av bilder från 1970-talet vid skapandet. 

 

Tredje frågan våra speltestare var överens om var vilka det var som bor eller bodde i huset. 

Det fanns ett rum med bokstäver uppspikade på dörren som formade namnet “Lucy” och 

inredningen pekade tydligt på att detta var ett barns rum. De drog slutsatsen att barnet 

troligtvis inte bor i huset själv och gissade på att det antagligen bor en eller två 

vårdnadshavare i huset också. Något de flesta av våra speltestare också hade gemensamma 

tankar kring var att barnrummet var det rum som stack ut mest, vilket också var den fjärde 

och sista frågan de var överens om. Detta var på grund utav att det var det enda rummet med 

en lampa som lös, bokstäverna på dörren och leksakerna på golvet.  

 

Ett exempel på vad som sades om barnrummet och varför det stack ut lite extra: “Lucys rum 

på grund av den radioaktiva lampan där.” Samma testperson tolkade händelseförloppet som så 

att ett kärnkraftverk hade kollapsat och alla stadens invånare hade tvingats fly från sina hem 

och personen en spelar som är någon form av urban explorer13 som undersöker staden huset 

ligger i flera år senare.  

Det var den enda frågan som de flesta tolkade olika. Vad är det som händer? Några tolkade 

det som att familjen som bor i huset var på väg att flytta in eller flytta ut. Någon tolkade det 

som att karaktären en spelar som var en tonåring eller inbrottstjuv som brutit sig in i ett 

övergivet hus.  

Vi fick ut en hel del intressanta tolkningar i form av berättelser på grund av vår sista “fråga” 

till våra testpersoner vilket lät deras fantasi löpa fritt och skapa sitt eget narrativ till 

                                                           
13 https://sv.wikipedia.org/wiki/Urban_exploration 
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demoscenen. Vi märkte även att de tyckte det var roligt att tolka scenen på sitt egna sätt, 

komma på berättelser om varför saker låg som de gjorde och varför de såg ut på ett visst sätt.  

Följande är en berättelse från en av våra testpersoner som vi tyckte lät intressant. 

 

“Man stiger in i ett hus där de boende har försvunnit, de har bara bott där ett kort tag och 

har knappt hunnit packa upp. Det kan inte varit mer än en vecka då man kan se tecken på att 

folk har bott där. Mjölk och glas står på diskbänken och det finns fortfarande färsk frukt i 

vardagsrummet. På 1800-talet mördades hela familjen som bodde där av fadern. Det är upp 

till mig att ta reda på sanningen om denna familjens försvinnande.”  

- Anonym speltestare (2016) 

 

4.2.2 Diskussion kring resultatet från demoscenen 

Något vi fann intressant efter speltestet var hur våra deltagare väldigt ivrigt började diskutera 

sinsemellan, deras berättelser och deras tolkningar ur scenen de fick utforska. Deras 

reaktioner när de inte kom överens om sakerna de fick uppleva i scenen var väldigt likt 

diskussionerna som kan hittas på internetforum kring andra spel med liknande 

berättandeteknik. Hur kan du tycka så? Varför det då? Två frågor som ställdes otaliga gånger 

mellan våra speltestare när egentligen alla hade rätt då det inte existerade någon definierad 

berättelse. Hela testet byggde på hur personer med olika bakgrunder tar till sig och tolkar 

ditplacerad information och skaffar sig en egen uppfattning istället för att vi som skapare ska 

berätta vad som är rätt eller fel, när det i det här fallet inte fanns något rätt eller fel.   

Resultaten vi fick var väntade men samtidigt väldigt intressanta då vi fick svar på hur vi kan 

använda miljön för att driva ett narrativ men också lämna öppet för individers personliga 

tolkningar och på så sätt behålla mystiken vilket i sin tur kan föra narrativet framåt och 

behålla spelarens nyfikenhet.  

 

4.2.3 Sammanfattning av testerna från demoscenen 

Sammanfattningsvis fick vi ut bra data att arbeta med från våra speltestare under testet med 

demoscenen vilket vi utnyttjade under skapandet av huvudgestaltningen, Far Away. Vi tog till 

oss av att “lite är mycket” genom att ha en så avskalad scen som möjligt men 

samtidigt innehålla delar som kan skapa tankar och funderingar hos våra speltestare, vilket i 

sin tur ledde till intressanta berättelser och tolkningar. Det viktiga är inte längre att förmedla 

en fördefinierad berättelse, det viktiga är att skapa illusionen av den och låta användarna 



22 
 

själva bilda sig en egen uppfattning och använda sin fantasi. Vi tycker att speltesten blev 

lyckade och blev väldigt nöjda med resultaten. 

4.3.1 Resultat från Far Away 

Far Away, som är vår huvudgestaltning, planerades enligt de lärdomar vi tog del av från 

speltesterna med demoscenen. När vi speltestade ställde vi två stycken frågor till våra 

speltestare samt lät dem själva skriva en kort berättelse, likt förra speltestet i demoscenen. De 

fick också möjligheten att fylla i om det var något annat de lade märke till och hade 

synpunkter på. Frågorna är även väldigt lika de vi använde till testet i demoscenen. Vart var 

du på väg och var det något speciellt som stack ut? Av våra tio speltestare som spelade Far 

Away var det endast fyra stycken som svarade rätt på frågan om vart de var på väg, då vi valt 

att ha ett fördefinierat mål i spelet. De flesta hade ingen aning och några chansade på att det 

var till grottan som de kom till i slutet av första scenen. I spelet försökte vi introducera målet 

genom att låta Ibi, som är den kontrollerade karaktärens följeslagare, peka mot berget och visa 

att det är dit vi ska resa. Varför det inte framkom tydligare tar vi upp i diskussionen kring 

resultatet som följer.  

Andra frågan de svarade på, om det var något speciellt som stack ut i scenen, var det tyvärr 

inte mycket vi kunde utläsa från. De flesta svarade kring hur vackert spelet var och hur 

lätthanterligt det var att spela, vilket tillät speltestarna att uppleva spelet istället för att tänka 

på hur en spelar det. Enbart en person funderade över halsbanden spelkaraktärerna plockar 

upp i början av första scenen samt vagnen de stöter på senare, vilket hen kommenterade med 

frågor om varför de var där och vem eller vilka som varit där innan och placerat föremålen 

där. Likt demoscenen fick vi väldigt intressanta berättelser även denna gång. Följande är ett 

exempel på hur en av våra speltestare tolkade Far Away:  

 

"Grabben hade precis tagit halsbanden som den lilla varelsen hade visat vägen till, dem 

skulle rädda lilla pojkens syster ifrån en dålig förtrollning. Halsbanden låg i ett tempel 

väldigt långt ifrån byn, så det kommer bli en resa fram och tillbaka. Men vägen hem kommer 

inte bli lika lindrig som vägen dit. När någon eller något tar dessa halsbanden, kan en ond 

ande vakna och vilja ta tillbaka det som är andens, eller det som anden har snott för länge 

länge sedan." - Anonym speltestare (2016). 
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4.3.2 Diskussion kring resultatet från Far Away 

När vi reflekterade kring de resultaten vi fick från speltesterna på Far Away känns två saker 

tydliga; först och främst var nog valet att vara mindre specifika med våra frågor en mindre bra 

idé. Av de svar vi fick var majoriteten väldigt varierande på just frågan, var det något speciellt 

som stack ut? Vi förstår nu i efterhand hur lätt den frågan var att tolkas som de gjorde och gav 

svar relaterade till allt från ljud till fin miljö.  

 

Frågan, vart var du på väg, gav också varierande svar vilket vi var lite missnöjda med då vi 

gärna ville se att minst 50 % svarade berget. Men när vi själva spelade Far Away igen med 

inblick i våra speltestares perspektiv upptäckte vi att det inte var så underligt, då 

spelkaraktärerna springer höger på skärmen hela tiden för att ta sig vidare. Detta i samband 

med att man möter många nya områden på vägen gör det svårt att svara på denna fråga på 

något annat sätt än att nämna någon av destinationerna en stöter på under spelet, eller bara 

nämna riktningen höger.  

 

I sekvensen när Ibi pekar på berget i bakgrunden upptäckte vi lite nya saker. Sekvensen i sig 

är distraherande då den fyller kamerans vy med en av monoliterna, berget i bakgrunden, 

objekt i förgrunden och karaktärerna som reagerar på vyn, allt detta medan kameran 

panorerar. Vi känner nu i efterhand också att denna sekvens händer för tidigt in i spelet, den 

börjar efter inte mer än en minut efter att spelet startat. Det är mycket att ta in så pass tidigt i 

ett spel man upplever för första gången. Vi skulle lagt mer tid på att skapa fler index för att 

dra spelarnas fokus åt rätt håll, exempelvis att någonting händer borta vid berget när Ibi pekar 

dit och eller låta symbolerna som är inristade i monoliten lysa upp och lägga mer av kamerans 

fokus där efter att karaktärerna plockat upp halsbanden, för att troligtvis få ut mer av ett 

berättande via miljön genom våra speltestare.   

Vi känner igen oss i det från att båda spelat Fallout 414. Efter att man nyligen fått fria tyglar i 

spelet och börjar utforska världen Bethesda Softworks15 skapat missade vi otroliga mängder 

med intressanta saker i den mest närliggande miljön. Från detta nya perspektiv och kunskap vi 

fick från våra speltestare hade vi varit mer uppmärksamma på tidsramarna i spelet och hur vi 

väljer att placera ut sekvenser, objekt och liknande i en scen.  

 

                                                           
14 Ett action/rpg-spel som utspelar sig i Boston efter ett kärnvapenkrig, se; https://www.fallout4.com/age-gate 
15 http://bethsoft.com/ 
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När vi tittar tillbaka på resultaten från vårt först speltest med demoscenen ser vi varför det till 

viss del fungerade bättre där än i Far Away. Demoscenen var ett väldigt isolerat test. Vad vi 

menar är att demoscenen var isolerad i den meningen att den inte är ett konventionellt spel, 

spelaren kan inte göra mer än att gå runt i ett ganska ett litet hus och titta på saker, det fanns 

inget att interagera med för spelaren att bli distraherad av så all deras energi var fokuserad på 

den visuella feedback de fick från miljön.  

 

4.3.3 Sammanfattning av testerna från Far Away 

Även om vi inte lyckades förmedla vad vi hoppades på har vi tagit lärdom av misstagen från 

testerna i Far Away. Ett fåtal speltestare listade ut vad som är resans slutdestination genom att 

vara väldigt observanta men majoriteten hade sitt fokus på annat håll. Vi borde varit tydligare 

med frågorna då de flesta speltestare lade för stort fokus på hur miljön såg ut istället för vad 

de kände att den berättade. De förbättringar vi kan göra, som vi nämnde i diskussionen kring 

resultatet av Far Away, är idéer vi fått tack vare våra speltester vilket visar på hur viktigt det 

är för en spelproduktion att iterera speltester tills att det blir rätt. 

 

4.4 Reflektion och diskussion kring frågeställningen 

Hur kan vi med enbart visuella medel berätta en historia i ett digitalt spel? Genom att använda 

den speltestmetod vi tog del av från Portal-utvecklarna ihop med Fernández-Varas 

förklaringar om hur indexical storytelling fungerar och med resterande kunskap vi sökt upp 

från bland annat Jongeneel, J. J Abrams med flera om narrativ och hur en behåller mystiken i 

ett narrativ, tycker vi att vi nådde vårt mål med att berätta en historia med enbart visuella 

medel.  

Vad vi lärde oss på vägen var att det narrativ vi vill förmedla till spelaren inte var lika 

intressant som tolkningarna som bildades kring det ofullständiga narrativet. Vad våra 

speltestare själva kunde komma på för berättelser och diskutera kring det outtalade, likt Dark 

Souls, var en större drivkraft än vad vi förväntade oss av vår demoscen. Det visade tydligt 

styrkan i “The law of closure” när våra speltestare pusslade ihop egna berättelser av de index 

som var utplacerade i vår väldigt isolerade demoscen och som vi nämnde tidigare var det nog 

även tack vare storleken på demoscenen och antalet utplacerade index som tillät våra 

speltestare att läsa av scenen så pass väl, vilket vi borde tagit med oss mer av till utvecklandet 

av Far Away.  
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5. Slutresultat 
Avslutningsvis tar vi upp våra tankar och funderingar samt vad vi har tagit med oss från att 

arbeta med undersökningen kring environmental storytelling och vår huvudgestaltning, Far 

Away. Vi är båda intresserade av spel där narrativet är öppet för tolkning, exempelvis Dark 

Souls vilket vi tidigare lyft fram, vilket planterade fröet i våra tankar och vi började fråga oss 

själva hur Dark Souls-utvecklarna, FromSoftware, lyckats driva ett sådant narrativ. Vi började 

skrapa på ytan av environmental storytelling vilket ledde oss vidare till indexical storytelling.  

Vi märkte tidigt att vi inte enbart kunde använda oss av delarna som lyfts fram av Fernández-

Vara om indexical storytelling då spelarens nyfikenhet var en viktig aspekt för att kunna driva 

ett tolkningsbart narrativ. Intressant nog fann vi ett TED-talk med regissören J.J Abrams som 

fick oss att tänka till om hur mystik används för att bibehålla människors intresse.  

 

Environmental storytelling är en väldigt bred berättarteknik och vi känner att vi har gjort vad 

vi kunnat för att utnyttja potentialen av den. Vi lyckades få ut tillräckligt mycket information 

utifrån våra speltester och använt oss av den vilket gör vår undersökning, enligt oss, lyckad. 

Hade mer tid funnits hade vi kunnat gå in på djupet i vilken betydelse environmental 

storytelling faktiskt har för dagens digitala spel samt möjligheterna det kan komma att ha i 

framtidens digitala spel. Vi hade även satsat på att ha fler speltester för att förfina vår 

huvudgestaltning och använt fler metoder, speciellt för att analysera våra speltester. Under 

tidigare kurser har vi försökt oss på att använda liknande metoder för att berätta historier i 

spel men då har tiden inte funnits att leta upp den sortens fakta vi tagit del av under 

kandidatarbetets gång. Dock har vi burit med oss de lärdomar vi fått ut från dessa tidigare 

projekt, exempelvis vilka fallgropar vi ska undvika och vad vi ska sikta på att använda oss 

mer utav. 

 

Men vad vi kom fram till är att det inte riktigt går att utvinna ett slutresultat av 

undersökningen, om vi bortser från kunskapen som går att ta in från en speltestares perspektiv 

och hur de utforskar en spelmiljö. Det är inte en jakt på ren fakta eftersom ämnesområdet 

bygger på subjektiva åsikter utifrån individer med olika bakgrunder. Vad vi menar är att det 

inte existerar en receptbok för hur en bygger det perfekta narrativet med hjälp av 

environmental storytelling och indexical storytelling då dessa tekniker är öppna för den 

slutgiltiga användarens personliga tolkningar. 
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Det är lätt att bli vilseledd och tro att spelarens upplevelse är en andrahandsupplevelse, det 

vill säga; vad vi förmedlar genom visuella medel upplevs i sin tur av åskådaren. I själva 

verket är dessa upplevelser vi skapar för spelaren en tredjehands upplevelse där vår tolkning 

av en sak sedan gestaltas och i sin tur upplevs av någon utifrån. Att bemästra en flertydig 

berättarmetod som environmental storytelling krävs en inre förståelse för hur man själv 

upplever omvärlden, för att sen kunna återge det i digital form utan att det man vill förmedla 

förvrängs för mycket av sitt eget perspektiv. Hur kan vi med enbart visuella medel berätta en 

historia i ett digitalt spel när vi är begränsade av våra egna perspektiv och tolkningar? Vi tror 

att genom upprepande speltester och intervjuer med deltagarna kan man likt Portal-

utvecklarna komma fram till en gemensam tolkning av en scen men vi tror samtidigt att om 

man reflekterar kring de svar man får från testare kan man nå en bättre förståelse för hur man 

kan förmedla en berättelse med färre medel, eller bara det visuella, men bara först när man 

förstår själv hur man tolkar en miljö. 
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Ordlista 

3D - Tre dimensioner. Vänster/höger (X-led), upp/ner (Y-led) och fram/bak (Z-led). 

3D-modeller - Objekt skapade i mjukvaror. 

3D-modellering - Skapandet av 3D-modeller. 

 

A 

Actionrollspel - En löst definierad undergenre till rollspel.  

Adam - En drog i spelet BioShock. 

Albedo - En bild på datorn som bestämmer färg och textur på en 3D-modell. 

Ambient occlusion - En bild på datorn som bestämmer var statiska skuggor är på en 3D-

modell. 

Analysera - Utvärdera.  

Anammat - Ta till sig. 

Animering - Rörlig bild, i vårt fall rörlig 3D-modell. 

Användaren - Exempelvis konsumenten. 

Appliceras - Användas, tillämpa. 

Aspekter - Sätt att se. 

Audio diaries - Ljuddagbok. 

Autodesk Maya - Datorprogram för skapandet av 3D-modeller. 

 

B 

Babysitter - Ett skräckspel skapat under en produktionskurs.  

Baka - I vårt fall, sätta samman. 

Berättarteknik -  Samlingsnamn för olika metoder för att dra in läsaren i en berättelse. 

Berättarverktyg - Ett verktyg som används för att förmedla berättelser. 

Bethesda Softworks - Ett spelföretag. 

Bildskrift - Skrift där bilder står för ord och begrepp (till exempel hieroglyferna). 

BioShock - Ett spel skapat av Irrational Games och utgivet 2007. 

Buggar - Felaktighet i ett datorprogram. 

 

C 

C# - Programmeringsspråk. 

CG/HLSL - Ett programmeringsspråk för att skapa shaders. 
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Community - Nätmötesplats för personer med gemensamma intressen. 

Cut-scenes - Filmsekvenser i spel. 

 

D 

Dark Souls - Ett spel skapat av FromSoftware och släpptes först 2011. PC versionen släpptes 

2012. 

Data - Otolkad information. 

Definierad - Förbestämd. 

Dekor - Dekoration, utsmyckning i största allmänhet, i till exempel ett skyltfönster. 

Demoscen - Smakprov av en scen skapad i en spelmotor.  

Destinationer - Platser som besöks av spelkaraktären. 

Dialoger - Konversationer utförda i tal. 

Diffus - Otydlig. 

Digitala Medier - Ett samlingsnamn för olika medier som skapas digitalt. 

Digitala Spel - Spel skapade av och för datorer samt spelkonsoler. 

Dissonans - Disharmoni. 

Dramatisk kurva - Berättelsestruktur. 

 

E 

EDGE - En onlinetidning inriktad på dator- och TV-spel. 

Element - Detalj. 

Emoji - Eller emotikon på svenska är ideogram eller smileys. 

Enheter - Beståndsdel. 

Environmental narrative - Narrativ som drivs med hjälp av miljön. 

Environmental storytelling - Berättande med hjälp av miljön. 

Event units - Enhetshändelser. 

 

F 

Fallout 4 - Spel skapat av Bethesda Softworks och utgivet 2015. 

Far Away - Vår huvudgestaltning under kandidatarbetet. Ett spel skapat i spelmotorn Unity  

5. 

Fiktionell - Påhittad. 

Flertydig miljö - Miljö som kan tydas på flera sätt. 

Flertydigt berättande - Berättelser som kan tydas på flera sätt. 
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FromSoftware - Ett spelföretag. 

Fysiska attraktioner - Exempelvis karuseller. 

Följeslagare - Kompanjon eller vän som följer med på en resa. 

Fördefinierad - Redan bestämd. 

 

G 

Game Developers Conference -  Årligt återkommande konferens för datorspelsutvecklare. 

Generering - Frambringa. 

Genre - Konstart. 

Gestaltning - Skapelse. 

Gestikuleringar - Kroppsspråk. 

Grafik - Bildframställning. 

Grafiker - Person som skapar grafik. 

Guider - Handbok.  

 

H 

Half-Life - Spel skapat av Valve Corporation och Gearbox Software, utgivet 1998.  

Hawkshaw - Youtube-användare. 

Hen - Kan användas då könstillhörigheten är okänd. 

Händelse-enheter - I vårt fall, bitar av en berättelse. 

 

I 

Ibi - En karaktär från vårt spel, Far Away. 

Ikoner - Tecken som framför ideér genom att imitera dem. 

Illusion - Synvilla eller inbillning. 

Implementering - Bygga in i, sätta samman. 

Ina - En karaktär från vårt spel, Far Away. 

Index - Exempelvis en vägskylt eller rök som indikerar att något brinner. 

Indexical storytelling - Berättande med hjälp av index, ikoner och symboler. 

Interagera - Att påverka någon/något. 

Interaktiv spelmiljö - En påverkbar miljö byggd i en spelmotor. 

Internetforum - Diskussionforum på Internet 

Irrational Games - Ett spelföretag. 

Iterera – Upprepa. 
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K 

Kameran - I vårt fall ett objekt i en spelmotor som visar det grafiska slutresultatet. 

Kanvas - Målarduk. 

Karaktär - Viljekraft. 

Karaktärer - Figurer. 

Katalysator - Påskynda händelseförloppet utan att själv påverkas. 

Klimax - Höjdpunkt. 

Kompositioner - Sammansättning. 

Koncept - Idéutkast. 

Konflikt - Motsättning. 

Konstruera - Tillverka. 

Kontext - Sammanhang. 

Kontrast - Motsats. 

Kontroller - I vårt fall vilka knappar på tangentbordet en bör trycka på för att påverka 

spelkaraktären. 

Kontrollerade karaktären - Den karaktär personen som spelar styr. 

Konventionellt spel - Traditionella spel. 

 

L 

Ljuddagböcker - Dagböcker i ljudformat. 

Ljussättning - Konstnärlig belysning. 

 

M 

Marknadsföring - Försäljningsarbete. 

Marknadsslogan - Slogan i försäljningssyfte. 

Material - I vårt fall något som placeras på en 3D-modell för att återge färg.  

Medling - Utjämna motsättningar. 

Metalness map - En bild på datorn som bestämmer reflektions faktorn och zonerna på ett 3D-

objekt. 

Metod - Tillvägagångssätt. 

Miljö - Omgivning. 

Milstolpe - Ett av målen. 

Mjukvara - Datorprogram. 

Modifiering - Modifikation, förändring. 
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Monoliter - Hugget stenblock. 

Målgrupp - Grupp som man riktar sig till. 

Möblemanget - Möbeluppsättning.  

 

N 

Narrativ - Ett system av berättelser. 

Normal Map - En textur som används för att fejka detaljer på 3D-modeller. 

Nyanser - Olika grader av samma färg. 

Nyckelroll - En viktig del. 

 

O 

Objekt - I vårt fall saker skapade i 3D-mjukvaror. 

Omspelbarhet - Värdet av att spela ett spel igen. 

Onomatopoesi - Begrepp som beskriver ord som är ljudhärmande eller har ljudhärmande 

ursprung. 

Optimerat - Göra så bra som möjligt. 

 

P 

Panorera - Glida med kameran för att få en vidsträckt utsikt. 

Perspektiv - Synvinkel. 

Photoshop CC - Bildredigeringsprogram. 

Pilgrimer - Person som vallfärdar (reser) till en helig plats. 

Plug-in - Tilläggsprogram. 

Polygon - Geometrisk figur för att bygga upp datorgrafik. 

Portal - Ett spel skapat av Valve Corporation utgivet 2007. 

Postmortem - I vårt fall en sammanfattning och reflektion skriven efter spelets utgivning. 

President - Ledare för en organisation. 

Producent - Produktionschef. 

Produktioner - Framställning av produkter. 

Programkod - Text som talar om för datorn vad programmet/spelet ska göra. 

Programmerare - En person som skriver programkod. 

Programmering - När en programmerare skriver programkod. 

Programspråk - Sättet att skriva programkod för att datorn ska kunna läsa det. 

Projicera - Avbilda. 
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Prolog - Inledning. 

Protagonist - Huvudrollsinnehavare. 

 

Q 

Quixel Suite 2 - Ett tillägg till Photoshop. 

 

R 

Ramverk - Uppsatta ramar att förhålla sig inom. 

Rapture - Påhittad stad i spelet BioShock. 

Re:Birth - Ett spel skapat under en kurs i tvåan. 

Rekonstruera - Återskapa. 

Riggning - Positionering av leder så att en 3D-modell kan böja på t.ex. armarna. 

RoadKill UV Tool - Ett tillägg som används i datorprogrammet Autodesk Maya. 

 

S 

Scen - Vad spelmotorn Unity kallar miljön i vilket spelet byggs i. 

Sektioner - Del. 

Sekvenser - Perioder, delar. 

Shader - Ett program som talar om för datorn hur den ska rita ut material på ett specifikt sätt. 

Side-scroller - Spelterm där spelkaraktären vanligtvis rör sig från vänster sida till höger sida 

av skärmen. 

Skapelsemyten - Ursprungsberättelse. 

Skräckspel - En genre där spelen är till för att skrämma spelaren. 

Spektrum - Färgskala, mångfald. 

Speldesign - Bestämmelser hur ett spel ska fungera och vad det ska innehålla. 

Speldesigner - Person som jobbar med speldesign. 

Spelforskare - Person som forskar inom spelmediet. 

Spelgenren - Olika stilarter för spelmediet. 

Spelkaraktär - Figur inom spelmediet. 

Spelkonsol - En maskin spel körs på. Exempel: Xbox One, PlayStation 4. 

Spelmediet - Namn för mediet spel. 

Spelmekanik - Del i ett spelsystem. 

Spelmiljöer - Miljön där spelet utspelar sig. 

Spelmotor - Ett program som används för att skapa spel.   
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Spelskapare - Person/personer som konstruerar spel. 

Speltest - Testande av spel. Oftast för att leta felaktigheter. 

Speltestare - Den som testar spel efter felaktigheter. 

Spelvärlden - En spelvärld kan innehålla många spelmiljöer. Exempel: The Witcher 3 med 

Novigrad och Velen. 

Story - Berättelse. 

Subjektiv - Personlig. 

Symboler - Beteckning. 

Synergin - Samverkan. 

System - Sammanhängande helhet. 

 

T 

TED - En konferens om teknologi, underhållning och design med olika talare. 

Textur - I vårt fall bild som placeras på ett material. 

The law of closure - Psykologisk term, viljan att finna helheten. 

 

U 

Unity - En spelmotor. 

Universitetslektor - En titel för lärare vid högskola eller universitet som oftast har avlagt 

doktorsexamen. 

Urban Explorer - Utövarna vill utforska ofta låsta eller på annat sätt stängda delar av 

byggnader, byggnadskomplex eller underjordiska system. 

Utvecklare - En eller flera personer som skapar något. 

UV-mappning - Konvertering från 3D till 2D, man kan likna det till att platta till en 3D-

modell. Kan liknas till origami. 

 

V 

Vaati Vidya - Youtube-användare. 

Valve Corporation - Ett spelföretag och utgivare via plattformen Steam. 

Verktyg - Hjälpmedel i skapandeprocessen. 

Virtuell miljö - En icke fysisk miljö skapad i exempelvis en spelmotor. 

Virtuella världar - En icke fysisk värld skapad i exempelvis en spelmotor. 

Virtuellt berättande - Berättelser utformade i exempelvis dator- eller TV-spel. 

Visual Studio - Utvecklingsmiljö för programmering. 
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Visuell feedback - Visuell output från exempelvis dator- eller TV-spel. 

Visuella medel - Grafiska verktyg. 

Vitala - Viktiga. 

 

X 

xNormal - Ett program som används för att sätta samman normal maps. 

 

Y 

Youtube kanal - En hemsida för videouppladdning. 

 

Ä 

Äventyrsspel - En övergripande genre inom dator- och TV-spel för olika genrer med ett 

relativt stort historieberättande inslag. 
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Bilaga A: Teknik 

Under produktionen har vi använt ett flertal mjukvaror för att framställa de två olika 

gestaltningarna, Far Away och demoscenen. I detta avsnittet presenteras de utvalda 

mjukvarorna, vad de är och använts till, samt korta argument kring varför vi valt att använda 

dem. 

 

Mjukvaror: Unity 5,  Visual Studio,  Autodesk Maya 2015,  Roadkill UV Tool, Photoshop 

CC,  Quixel Suite 2,  xNormal. 

 

Unity 5 (se fig.10) är spelmotorn som har använts i produktionen, det är en mjukvara vi alla i 

produktionsgruppen är familjära med vilket gjorde det till ett enkelt val. Allt från 

implementering av 3D-modeller, material och texturer till ljud, ljus och programkod är något 

vi alla gemensamt har riklig erfarenhet av. Vi valde dessutom Unity 5 för att genom den 

kunskapen vi har om spelmotorn så vet vi var gränserna går för vad motorn är kapabel till. 

 
(fig.10. t.v Unity 5, t.h. Maya 2015) 

 

I samband med Unity 5 så har all programmering skett med hjälp av Visual studio vilket är ett 

verktyg som är till för att underlätta programmering. Mjukvaran kommer tillsammans med 

installationen av Unity 5. Även om vi alla inte har agerat programmerare i produktionen så är 

ändå majoriteten av oss vana vid hur man använder och programmerar med hjälp av 

mjukvaran i fråga.  

 

Både Far Away och demoscenen är skrivna i programspråket C# men till Far Away använde 

vi också Cg/HLSL som också är ett programspråk men som används till att skapa shaders i 

spelmotorn Unity 5. En shader är med andra ord ett material som man i sin tur kan lägga 
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texturer på, till exempel en stentextur som i sin tur blir applicerad på en 3D-modell för att ge 

den exempelvis färg eller mönster texturen bidrar med. 

 

Autodesk Maya 2015 (se fig.10, s.37) är en mjukvara som används till 3D-modellering, 

riggning, animering och UV-mappning. Grafikern i produktionen har sen innan arbetat i Maya 

i strax över tre år nu så valet av att forsätta arbeta i den mjukvaran var ett självklart val. 

Tillsammans med Autodesk Maya har ett plug-in använts till förenklingen av UV-mappning, 

Roadkill UV Tool. Till demoscenen användes Quixel Suite som är ett plug-in till Photoshop 

som används primärt till att skapa texturer till modeller. Photoshop har också använts 

självstående för att utforma texturer till Far Away. Tillsammans med Quixel har xNormal 

varit en viktig mjukvara, xNormal används till att “baka” texturer som till exempel albedo, 

normal map, ambient occlusion, och metalness map. Att baka en textur innebär att projicera 

ytor från en modell med hög detaljrikedom till en med låg detaljrikedom. Detta gör man för 

att hålla sitt spel optimerat, så istället för att ha en modell med en miljon polygoner kan man 

med hjälp av till exempel normal maps skapa illusionen av att en modell med cirka femtusen 

polygoner har samma detaljrikedom som en med betydligt många fler. Alla kartor uppfyller 

olika funktioner, normal map ger illusionen av dynamiska skuggor på en yta, ambient 

occlusion skapar fasta skuggor där ytor ligger nära varandra till exempel i armveck eller 

mellan fingrar på en karaktär. Albedo är vad som ger modeller färg och metalness map skapar 

reflektioner på en yta utifrån en svartvit bild där svart inte ger ytan någon reflektion av ljus 

vilket lämnar den platsen helt matt och vit ger maximal reflektion (se fig.11). 

  
(fig.11. Från vänster i ordning, Normal, Ambient occlusion, albedo, metalness map) 
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Bilaga B: Svar från speltest del.1, [Demoscen] 

 

Speltestare nr. 1 
Vart befinner du dig? 
 I ett övergivet familjehem. 
Vad är det som händer? 
 flera senario är möjliga.. 

Jag kanske är en släkting/bekant som ska har en anledning att hälsa på men upptäckar att ingen är där. 

Jag kan vara en inbrottstjuv eller tonåring som tagit mig in i ett övergivet hus? de boende är relativt 

nyinflyttade (lådor i alla rum) men har plötsligt försvunnit, du som dektektiv? undersöker fallet. 
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 
 2000-tal kanske sent 90-tal. skulle vilja säga att det bara är inredningen som är föråldrad. 
Vilka bor här? 
 mor eller farföräldrar med barn barn är min första tanke. 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 
 barnrum är alltid lite obehagliga.. 
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

Man stiger in i ett hur där de boende har försvunnit, de har bara bott där ett kort tag och har knappt 

hunnit packa upp. Det kan inte varit mer än en vecka då man kan se tecken på att folk har bott där. 

Mjölk och glas står på diskbänken och det finns fortfarande färsk frukt i vardagsrummet. på 1800-talet 

mördades hela familjen som bodde där av fadern. Det är upp till mig att ta reda på sanningen em 

denna familjens försvinnande.. 
 

Speltestare nr. 2 
Vart befinner du dig? 
 i ett hus  
Vad är det som händer? 
 Det är en familj som håller på flytta, eller kanske aldrig hann flytta.  
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 
 1980 
Vilka bor här? 
 En familj, vet dock inte hur många familjemedlemmar.  
 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 
 Vardagsrummet. 
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

Det är en familj som höll på att flytta men något gick snett, de hann inte flytta och saker blev kvar. 

Personen med ficklampan är där för att utforska/undersöka platsen.  
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Speltestare nr. 3 
Vart befinner du dig? 

I ett hus som är säkert övergivet. Kanske att en äldre person har flyttat till äldreboende och 
måste packa ihop sina sista saker. 

Vad är det som händer? 
Inget särksilt. Verkar ganska tyst och lugnt. Kanske att personalen/personen packar samtidigt i ett 

annat rum. 
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

tidig 2000 tal. 
Vilka bor här? 

Föredetta familj, fast nu har ungen flyttat och föräldrarna har åkt ut. 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 

Rummet med dörren där det stod Lucy.  
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

Vid denna tiden i åldern är man tvungen att gå vidare, då pensionen kallar. lämna det förflutna bakom 

sig. Det är ingen barmhärtig resa att packa ner allt man har samlat ihop under en livstid, men så måste 

det bli. Lucy har det bra nu iallafall i storstan, vi kommer att lämna vårt gammla hem och hoppas att 

någon givmild familj eller person tar hand om stugan. Jag kommer att fortsätta skriva vid senare 

tillfälle, mvh Random Guy 1 
 

Speltestare nr. 4 
Vart befinner du dig? 

I ett hem, vems vet jag inte. 
Vad är det som händer? 

Strömmen har gått, det känns som något saknas i huset. 
 
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

80 talet 
Vilka bor här? 

En liten flicka och en förälder. 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 

Flickrummet 
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

Ett brott har begåtts, en flicka och hennes mamma är försvunna. Du som första person på plats letar 

igenom hemmet efter ledtrådar till vad som har hänt. någonting är skummt du hittar inga tecken på 

våld eller att något våldsamt har utspelats. Det verkar som familjen precis har flyttat in. Men det känns 

som om alla har försvunnit väldigt fort för att det står saker framme i köket som inte borde göra det. 
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Speltestare nr. 5 
Vart befinner du dig? 

I ett övergivet familjehus känns det som. Det känns som om någon har dött och att huset sedan inte 
har blivit omhändertaget. Det finns en del lådor överallt som antingen inte är uppackade eller 

nerpackade. Tror att de som bodde där skulle packa ner allt då miljön känns lite tom. 
Vad är det som händer? 

Jag går runt i huset med en ficklampa som lyser ganska starkt. Jag kollar mig omkring i huset och 

försöker förstå mig på vart jag är. 
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

Jag tror att det är på 30-40 talet. Men ändå att huset har varit övergivet ett tag.  
Vilka bor här? 

En familj på tre personer tror jag. Någon som heter Lucy och sedan om jag inte minns fel fanns det en 

bild på en man och en kvinna. 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 

Tycker Lucys rum stack ut mer då det var mera färger där. 
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

Jag trillade in i ett mörkt dystert huset. Jag tog upp min ficklampa för att se bättre. Rummet jag befann 

mig i var dammigt och var med störst sannolikhet ett kök. Jag gick vidare in i de andra rummen för att 

utforska lite mer. Jag ville veta varför alla fruktade detta charmiga huset. Det var då jag började inse 

att jag kände igen en del personer på de bilder som fanns. Jag blev chockad och sprang ut. 
 

Speltestare nr. 6 
Vart befinner du dig? 

I ett lite ensligt hus. 
Vad är det som händer? 

Inte mycket känns som slutskedeti av en flytt. 
 
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

1990  
Vilka bor här? 

En familj med två föräldrar och ett barn har bort här. 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 

Inte mer än något annat. 
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

Det är ett hus där det har bort en familj kanske i lägre arbetaklas som håller på att flytta ut och kvar är 

dem prylar som dom inte vet om dem vill ha med sig. förhoppningsvis så har dem flyttat till ett gladare 

ställe. 
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Speltestare nr. 7 
Vart befinner du dig? 

Ett gammal hus 
Vad är det som händer? 

Jag går runt och leta efter nånting. 
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

[Deltagaren lämnade inget svar] 
Vilka bor här? 

pensionär eller ett familj och barn. 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 

sovrum leksaker som ligger på golvet. 
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

Det var ett gammal familj hus och packat. Nu har en familj köpt och ska flytta in i huset. Innan de ska 

flytta in så kommer de kolla huset inatt. 
 

Speltestare nr. 8 
Vart befinner du dig? 

I en gothisk stuga i 70 tals stil. 
Vad är det som händer? 

Ett kärnkraftverk har kollapsat och alla i staden har varit tvungna att fly, personen i spelet är en urban 

exploarer som undersöker staden ett par år senare. 
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

70-80 tal 
Vilka bor här? 

inga längre 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 

Lucys rum pga den radioaktiva lampan där. 
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

familj som levt ett normalt liv tills det otänkbara händer. Nu är allt som finns kvar flagnad färg av ett 

hus som stått övergivet i flera år. Ingenting vill leva här, ingenting bör leva här. Det kan man 

framförallt se på en snögubbe i vad som ser ut att ha varit en liten flickas rum med en snögubbe som 

utsatts för så mycket strålning att den lyser utan att vara in kopplad, för snögubben är det enda som 

lever när allt omkring dött. 
 

Speltestare nr. 9 
Vart befinner du dig? 

I ett hus... Ett mörkt hus... ehh.. ja 
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Vad är det som händer? 
Ingenting händer. vafan, jag missar någonting! 

Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 
1970 

Vilka bor här? 
inga längre 

Var det något rum som stack ut extra mycket? 
Ja, bara ett rum var tänt. 

Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 
Det är 1970-ish. Antingen jobbar modern som lärare eller så är det. Lucy som går i en ... skolklass. Det 

förstås, hon kan ju gå i samma klass som hennes mamma lär ut i... Någon form av pest stryker omkring 

och dödar folk så familjen har bestämt sig för att flytta från deras fina lilla hem... 
 

Speltestare nr. 10 
Vart befinner du dig? 

I ett hus 
Vad är det som händer? 

Det är tomt som fan. 
Vilket årtionde tror du det utspelar sig? 

50/60-talet med hänvisning till knopparna i köket och möblerna i vardagsrummet. 
 

 

 

Vilka bor här? 
Minst en man och ett barn, med hänvisning till mansskorna i hallen och teckningarna på 

kylskåpsdörren. Möjligen har det bott husdjur i huset eftersom de lägre skåpdörrarna i köket var 

väldigt nötta. 

Det är förmodligen inte första huset de bor i då möblerna hade skumma skrapmärken som nästan bara 

uppstår av att flyttas runt 
Var det något rum som stack ut extra mycket? 

Lucys rum stack ut då de hade några få inslag av färg, men också pga de långa skrapmärkena på 

hennes garderob. 
Berätta kort en tolkning av scenen i form av en berättelse. 

Det finns inga barnskor i hallen. 

Lucy är inte en liten flicka, hon är mannens alter ego. Driven till vansinnets brant av sin enformiga och 

otroligt ensamma tillvaro så flyttade mannen upp sitt utflyttade barns möbler ur källaren och gav sig 

själv aliaset Lucy. Teckningarna på kylskåpet har han ritat själv. Anledningen till den stora mängden 
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lådor är att de en gång innehöll alla hemliga barnartiklar som mannen beställde från nätet, vilka nu är 

säkert undanstoppade för nyfikna ögon inuti det låsta rummet. 
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Bilaga C: Svar från speltest del.2, [Far Away] 

 

Speltestare nr. 1 
Vart var du på väg? 

Hem. Tror jag... 
Var det något speciellt som stack ut? 

Stenjätten antagligen. Påminde om Tolkiens jättar som slåss mot varandra i Hobbit-boken. 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 

Pojken har tappat bort sin familj/grupp. Ska försöka ta sig dit de sa att de skulle vandra.  

På sin resa träffar han på ehh... apan, som vill ha en vän och då blir de vänner. 
Extra / Annat 

Vackert spel. Sega kontroller… 
 

Speltestare nr. 2 
Vart var du på väg? 

Höger, inte en aning faktiskt... trodde det var till trädet man såg i avstånd i början men fick ingen 

idikation i miljöskiftena som faktiskt indikerade om vi närmade oss eller inte. 
Var det något speciellt som stack ut? 

Inte som jag kan tänka på nu on the spot. 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 

En (pojke?) och hens demon polare är ute på en promenad i skogen då de skymtar ett träd i 

bakgrunden, ett mystiskt träd vars krafter är värt att ta upp tvivelaktiga lysande medaljonger och 

springa från bergsjättar för att nå till. 
Extra / Annat 

[Deltagaren lämnade inget svar] 

 

Speltestare nr. 3 
Vart var du på väg? 

Berget med det stora trädet? 
Var det något speciellt som stack ut? 

Vattenfallet var vackert 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 

En tjej och hennes husdjur är på väg hem till trädet efter att dom varit ute på äventyr. på vägen så 

attackerade en stenjätte dom för…… han är ond?  
Extra / Annat 

roligt spel 
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Speltestare nr. 4 
Vart var du på väg? 

mot ett dimmigt berg 
Var det något speciellt som stack ut? 

Man fick en slags moderskänsla för kompanjonen, mycket tack vara animationerna där den darrade av 

rädsla så fort den var själv. Eftersom den också återupplivade en när man  

dog så utvecklade man fort ett starkt band till den lilla kängurun. 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 

det var en gång en ung person vid namn Hen i ett land långt borta. Hen hade stulit en limpa bröd, och 

fick som straff att behöva hänga med en känguru för resten av sitt liv.  

Hen skulle snart upptäcka just hur fruktansvärt påfrestande det var på psyket att konstant behöva se 

efter sin ofrivilliga kompanjon, men skulle också snart erfara ett litet  

stick i hjärtat när kängurun helt plötsligt, var utom synhåll. 
Extra / Annat 

[Deltagaren lämnade inget svar] 

 

 

Speltestare nr. 5 
Vart var du på väg? 

De är påväg sig mot det som stenplattorna visade? 
Var det något speciellt som stack ut? 

Älskade djupet i grottan, när man såg träden i bakgrunden. 
Jag gillade effekten av stenarna som föll framför när jätten häll armen ovanför en. 
Gillade även i början när man sprang mellan träden och vinklarna bytte hit och dit. 
musiken skapade även en stämning beroende på var du befann dig. 

Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 
Du och din vän är påväg till ett tempel för att hämta en talisman som kan rädda deras stad från en 

förbannelse. 
Extra / Annat 

[Deltagaren lämnade inget svar] 

 

Speltestare nr. 6 
Vart var du på väg? 

Jag hade nyligen tagit halsbanden och var nu påväg hem, till berget som lilla figuren pekade på. 
Var det något speciellt som stack ut? 

Halsbanden, stenjätten och kanske vagnen. Vagnen som man puttade... vad gjorde den där..? 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 
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Grabben hade precis tagit halsbanden som den lilla varelsen hade visat vägen till, dem skulle rädda 

lilla pojkens syster ifrån en dålig förtrollning. Halsbanden låg i ett tempel väldigt långt ifrån byn, så det 

kommer bli en resa fram och tillbaka. Men vägen hem kommer inte bli lika lindrig som vägen dit. När 

någon eller något tar dessa halsbanden, kan en ond ande vakna och vilja ta tillbaka det som är andens, 

eller det som anden har snott för länge länge sedan. 
Extra / Annat 

Väldigt snyggt! 
 

Speltestare nr. 7 
Vart var du på väg? 

Till en grotta där det förmodligen finns något av värde 
Var det något speciellt som stack ut? 

Hur lätthanterligt spelet var. Man behövde inte tänka när man spelade utan bara uppleva. 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 

Vi sprang genom en äng och kom sedan till bergen. Förhoppningsvis kommer vi förbi bergen så fort så 

möjligt innan vi får uppleva bergens ilska. Men det gick ej. Vi kom till vårt mål för sent och missade att 

hämta sakerna i grottan. 
Extra / Annat 

Tycker även om ljuden och grafiken och hur allt är synkat på ett nice sätt. Känslan är väldigt nice. 
 

Speltestare nr. 8 
Vart var du på väg? 

Det är det som man inte alls vet... kanske inte finns någont mål utan bara ute för att se vad som händer. 
Var det något speciellt som stack ut? 

Bakgrundsgrafiken och vyerna var väldigt välgjorda och gav mycket atmosfär. 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 

En pojke ger sig iväg för att utforska omgivningarna med sitt sagoväsen där dem stöter på oväntade 

saker och ting och en och en annan fara...  
Extra / Annat 

Bra ljud fin grafik mycket stämningsfullt och mystiskt en spännande upplevelse. 
 

Speltestare nr. 9 
Vart var du på väg? 

Jag är på väg ut från berget. 
Var det något speciellt som stack ut? 

Det var bakgrundsbild och ljud effekter var rikigt fint. och animation på pojke och djuret. 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 



48 
 

pojke och hans pet försöker komma därifrån med deras skill. På vägen hittar de en golmlet försökte 

stoppa de. 
Extra / Annat 

[Deltagaren lämnade inget svar] 

 

Speltestare nr. 10 
Vart var du på väg? 

Ingen aning känns som att jag bara är ute på äventyr 
Var det något speciellt som stack ut? 

grymt snygg grafik, gillar den tecknade stilen 
Skriv en kort berättelse om vad som hände i spelet. 

en liten pojke? flicka? är ute på äventyr med sin polare när dom hittar halsband som lyser. senare 

under sitt äventyr sprang dom på en jätte som var ond men dom klarade sig undan honom. 
Extra / Annat 

[Deltagaren lämnade inget svar] 
 


