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Abstract 
This thesis investigates Environmental Storytelling as a narrative technique in video games. 
The main purpose is to obtain knowledge on the subject to apply to a specific game project, 
and to explore the subject through a user study. Questions are asked about how players use 
environmental storytelling to gain an apprehension of the game’s story. Theory is investigated 
to gather information and recommendations about how to use environmental storytelling, and 
this information is then used to create a virtual environment. This environment is tested by 
players that play through the environment under observation and later participate in a 
qualitative semi-structured interview, where they are asked what they understand of the 
game’s story, and how they deduced that from looking at the environment. The results show 
that players were able to gain an apprehension of the game’s story, deduce and speculate 
based on what they saw in the environment. Much of the theory was also supported by the 
study. 

Keywords:  

Environmental, Storytelling, Game, Narrative 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker Environmental Storytelling som berättarteknik i spel. Huvudsyftet 
med uppsatsen är att få kunskap i ämnet för att applicera på ett specifikt spelprojekt, samt att 
undersöka området genom en användarundersökning. Frågan ställs hur spelare använder 
environmental storytelling för att skapa sig en uppfattning om spelets story. Teori undersöks 
för att samla information och rekommendationer om hur man använder environmental 
storytelling, och denna information används sedan för att skapa en virtuell miljö. Miljön testas 
av spelare som får spela igenom miljön under observation och sedan delta i en kvalitativ semi-
strukturerad intervju, där de frågas om vad de förstår av spelets story, och hur de kom fram till 
det genom att titta på miljön. Resultaten visar att spelare kunde få en uppfattning och storyn, 
dra slutsatser och spekulera utifrån det de sett i miljön. Mycket av teorin stöddes också av 
undersökningen. 

Nyckelord:  

Environmental storytelling, Berättande, Miljö, Spel, Narrativ 
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1. Inledning 
Som spelutvecklare, grafiker och berättare är jag intresserad av att hitta nya sätt att skapa 
stämning och berätta en historia i spel. Något som har fångat mitt intresse är Environmental 
Storytelling1; att använda den virtuella spelmiljön för att förmedla information och berätta en 
historia. 

1.1. Bakgrund 
Som exjobb arbetar jag med spelet A Story About My Uncle (Gone North Games n.d.), där jag 
är grafiker och writer. Då projektet har kraftigt begränsad tid och begränsade resurser, finns få 
möjligheter att använda karaktärer, dialog, cutscenes2 och scriptade sekvenser3 för att 
utveckla storyn. Environmental storytelling är ett alternativ till detta, och jag vill öka min 
kunskap i ämnet för att kunna göra ett bättre jobb på mitt spel. 

Något som är unikt med environmental storytelling som berättarteknik är att spelaren 
observerar miljön och själv drar slutsatser om vad som har hänt där tidigare, och vad som 
kommer att hända (Gaynor 2013). Jag vill i denna uppsats undersöka hur environmental 
storytelling fungerar, hur den skapas av spelutvecklare och hur spelaren kan använda en 
spelmiljö för att få förståelse om spelets handling och händelser. 

Jag vill i min uppsats undersöka tidigare forskning och litteratur i ämnet för att få kunskap om 
vad environmental storytelling är och hur det används, och testa teorin genom att göra en 
användarundersökning baserad på en egenskapad miljö. Genom att låta spelare utforska 
miljön och berätta om sin upplevelse, kan jag se om de lyckas skapa sig en uppfattning om 
storyn i spelet där miljön befinner sig, och om teorin jag undersökt tidigare fungerar i mitt 
sammanhang. 

Min förhoppning är att denna uppsats kan fungera som en introduktion till environmental 
storytelling för sina läsare, inspirera till användandet av environmental storytelling som 
berättarteknik i spel, samt inspirera till vidare forskning i ämnet. 

Inför denna uppsats gjorde jag en pilotstudie som testade en möjlig insamlingsmetod, 
nämligen frågeformulär och kvalitativa intervjuer. Pilotstudien undersökte environmental 
storytelling i det redan existerande spelet Gone Home (The Fullbright Company, 2013). Jag 
kommer att utgå ifrån kunskap jag förvärvat i pilotstudien, och använda delar av metoden som 
jag testade då. 

                                                 
1 Jag har valt att använda mig av den engelska termen Environmental Storytelling, eftersom den är etablerad i 
spelbranschen och ofta används även på svenska. 
2 En sektion i spelet som liknar en filmsekvens, där spelaren upphör att ha kontroll över spelet och ser på passivt. 
(Freeman 2004) 
3 En på förhand scriptad, händelse som triggas av något som spelaren gör. (Freeman 2004) 
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1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att erhålla kunskap om Environmental Storytelling som jag kan 
applicera på mitt exjobbsspel, samt att fungera som introduktion och inspiration till andra som 
är intresserade i ämnet. 

1.3. Frågeställningar 
• Hur använder spelare Environmental Storytelling för att skapa sig en uppfattning om 

spelets story? 

1.4. Disposition 
För att kunna besvara min frågeställning måste jag först undersöka vad environmental 
storytelling är, vad som utmärker det, och hur det fungerar. Det gör jag genom att gå igenom 
teori och litteratur i ämnet, vilka jag kort sammanfattar och analyserar. 

Jag beskriver sedan min metod och argumenterar för de val jag har gjort, att skapa en egen 
miljö som jag undersöker med respondenter som får spela och bli observerade och 
intervjuade. Jag redogör för skapandet av miljön, datainsamling och analysmetod. 

Jag sammanställer och redovisar mina resultat från användarundersökningen, samt analyserar 
den information jag har fått fram. 

Jag reflekterar över uppsatsens brister och ger förslag till vidare forskning, och drar till sist 
slutsatser om resultaten.  
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2. Teori 

2.1. Definitioner av Environmental Storytelling 
Steve Gaynor (2013), en av utvecklarna på The Fullbright Company som gjorde Gone Home4, 
säger att environmental storytelling existerar i det konceptuella utrymmet mellan gameplay 
och scriptad story. Det är den story som spelaren utläser från spelvärlden i sig, genom att 
undersöka den och pussla ihop storyn själv i huvudet. 

Don Carson (2000b) beskriver environmental storytelling som storyelement inbäddade i det 
fysiska rum som en betraktare färdas igenom. Carson säger att det fysiska rummet gör en stor 
del av jobbet med att förmedla en berättelse, och att element som färg, ljus och textur kan 
framkalla olika reaktioner hos betraktaren. 

Worch och Smith definierar environmental storytelling som ”att sätta upp (”stage”) 
spelarutrymmet med miljöegenskaper som kan tolkas som en helhet, och som främjar spelets 
narrativ” (2010:16). Det handlar mycket om association av element – att förstå undertext, 
något som omvandlar enkla scener till något med djupare mening. För att förstå sådana scener 
måste spelaren göra en egen koppling. Environmental storytelling liknar att bädda in narrativa 
element i bakgrunden av en scen, och förlitar sig på att spelaren kan skapa associationer 
mellan separata element, och tolka dem som en helhet. Det är en inbjudan till spelaren att 
utforska, och Worch och Smith konstaterar att ”environmental storytelling integrerar 
spelarens perception och problemlösning, vilket bygger engagemang” (2010:26). 
Environmental storytelling inbjuder spelare att tolka scener i enlighet med sina åsikter och 
erfarenheter. 

2.2. Andra berättartekniker i spel 
Environmental storytelling är ett av flera verktyg för att förmedla en berättelse i spel. 
Exempel på andra vanliga verktyg är cut-scenes och scriptade sekvenser (Dansky & Kane 
2006). En cut-scene är en filmsekvens i ett spel, som visar händelser eller konversationer, 
oftast utan möjlighet för spelaren att interagera. De används för att belöna spelaren med 
spektakulär grafik, för att lägga fokus på viktiga händelser som inte får missas av spelare, 
eller innehåller händelser som spelaren inte tillåts påverka, till exempel en karaktärs död eller 
en antagonists flykt (Dansky & Kane 2006). 

Scriptade händelser är en del av spelet där någon form av kontroll tas ifrån spelaren (Dansky 
& Kane 2006). Det inkluderar både små händelser, som att kameravinkeln ändras för att visa 
något, till komplicerade scener med flera karaktärer involverade, som är besläktade med cut-
scenes (Dansky & Kane 2006). Scriptade händelser kan vara arrangerade i sekvenser, som 
alltid skulle utspela sig på samma sätt om ett spel spelades på samma sätt (Freeman 2004). 
Dessa sekvenser triggas ofta av att en spelare utför en speciell handling eller når en viss punkt 
i spelet. Det utmärkande med scriptade sekvenser är att det är något som händer i spelet som 

                                                 
4 Alla spel presenteras hädanefter i kursiv stil i texten. 
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triggas av något som spelaren har gjort, men medan det händer kan spelaren fortfarande 
kontrollera spelkaraktären, till skillnad från i en cut-scene (Freeman 2004). 

2.3. Rumsligt narrativ och Environmental Storytelling 
Inom området speldesign har det funnits en konflikt mellan ludologer, som vill lägga fokus på 
gameplay och spelmekaniker, och narratologer, som vill studera spel tillsammans med andra 
berättande medier (Jenkins 2004). Henry Jenkins (2004) hävdar att diskussionen är för 
begränsad till klassisk linjär storytelling, och att den missar flera typer av narrativ som passar 
bättre för att integreras i spel. Jenkins vill introducera en ny term i diskussionen – rumslighet 
– och argumenterar för att speldesigners är mindre historieberättare, och mer arkitekter som 
bygger upp ett rumsligt narrativ. Även Celia Pearce (2005) tar upp termen ”rumsligt narrativ” 
och argumenterar för att spel har mer gemensamt med arkitektoniskt narrativ, som temaparker 
och katedraler, än med medier som oftare benämns som narrativa, t.ex. romaner och film. 
Narrativ kontext kommer från rummet, och inte från en linjär berättelse. 

Enligt Jenkins (2004) berättar speldesigners inte bara historier, utan de designar världar och 
utrymmen. Genom spelhistorien har rummet haft en större betydelse än narrativet, och om 
man tittar på såväl brädspel som rollspel och tidiga digitala spel så är det rummet som 
etableras först, och det är det som spelaren får störst intryck från. Jenkins anser att innan man 
kan prata om spelens narrativ måste man prata om spelens rum. Han säger att spel passar in i 
en gammal tradition av rumsliga berättelser, som för historien vidare genom att en karaktär 
färdas genom rum, till skillnad från environmental storytelling som fungerar genom att fylla 
rum med storyelement. Rumsliga berättelser tar ofta formen av en hjältes resor, myter eller 
vandringsberättelser. Författare vars verk faller inom denna tradition är bland annat J.R.R. 
Tolkien, Jules Verne och Homeros. De är populära hos läsare men anses sällan vara stora 
litterära verk. Många kritiseras för att de fokuserar så mycket på skapandet av världen att 
karaktärernas psykologi och historiens avancering blir lidande. När spel lånar element från 
film- eller litteraturgenrer dras de ofta till de genrer som är mest inblandade i världsskapande 
och rumsliga historier, som fantasy, äventyr, science fiction, skräck och krig. Jenkins tar 
exempel från Carson (2000b), som skriver att en attraktion i en temapark inte återskapar 
historien från det litterära verk som det bygger på, utan återskapar stämningen från det. 

Ett sätt att använda environmental storytelling på som Jenkins (2004) föreslår är att anspela på 
publikens tidigare erfarenheter och kunskap. Han ger exempel på att många intressanta 
nöjesparksattraktioner bygger på historier eller genrer som redan är kända för besökarna, 
vilket låter dem fysiskt besöka rum som de besökt många gånger i sin fantasi. Sådana verk 
berättar inte självständiga historier, utan bygger på tidigare existerande narrativ. De kan måla 
upp världen med grova linjer och räkna med att besökaren fyller i resten. Jenkins får medhåll 
av Don Carson (2000b), som säger att man med environmental storytelling manipulerar 
åskådarens förväntningar, och leker med de erfarenheter och minnen de har från den fysiska 
världen. 

Ett vanligt sätt att adaptera berättelser mellan medier är att ge en grov översikt av handlingen, 
till exempel när en bok blir film, men Jenkins (2004) menar att om ett spel bygger på ett verk 
som vi redan känner till, så är det inte nödvändigt att handlingen framgår av spelet – det blir 
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bara en upprepning av något vi redan vet. Man kan istället föreställa sig att spelet utspelar sig 
i ett större narrativt system, där böcker, film, tv, serier och andra medier tillsammans skapar 
en stor berättelse av sina individuella berättelser. Var och en av medierna presenterar en 
självständig upplevelse, men de är mest givande för den publik som följer berättelsen genom 
alla olika medier. Jenkins hävdar att i ett sådant system är det inte nödvändigt att ett spel 
presenterar samma handling som en film, utan det bästa det kan göra som spel är att ta plats i 
den värld vi känner igenom från berättelsen. Det kan fokusera på sin förmåga att ge konkret 
form åt minnen och fantasier från berättelsens värld, och göra en miljö som vi kan vandra 
genom och interagera med. 

Jenkins (2004) säger att man också kan använda environmental storytelling för inbäddat 
narrativ. För att förklara detta berättar han att vissa filmkritiker skiljer på handlingen 
(syuzhet), det vill säga alla händelser i en film som de presenteras i filmen, och storyn 
(fabula), vilken är betraktarens mentala konstruktion av händelseförloppet. Jenkins säger att 
filmer är sällan helt linjära, till exempel brukar deckarfilmer presentera två tydligt olika 
historier. Den ena är en linjär historia i form av utredningen, och den andra är händelserna 
som ledde fram till brottet, vilka ofta presenteras i oordning. Jenkins hävdar att enligt den här 
modellen är narrativ uppfattning en aktiv process där betraktare gör hypoteser om hur 
narrativet kommer utveckla sig, och de testar och omformulerar hela tiden sina mentala bilder 
av narrativet, baserat på information och ledtrådar från filmen. I spel måste spelare agera 
utifrån sina mentala bilder, och testa dem bokstavligt i spelvärlden.  

Om man ser story på det här sättet så handlar det mer om en mängd information än en 
tidsbestämd struktur, hävdar Jenkins. På liknande sätt som en upphovsman till en film eller 
bok kan kontrollera precis när de avslöjar viss information, så kan en speldesigner påverka när 
spelaren får information genom att distribuera den över det spelbara rummet. Jenkins säger att 
på det sättet kan två sorters narrativ skapas, liksom i deckarexemplet – ett relativt 
ostrukturerat narrativ som kontrolleras av spelaren medan de utforskar miljön, och ett 
förbestämt som är inbäddat i miljön och som väntar på att upptäckas. Pearce (2005) använder 
Myst (Cyan 1993) som exempel på ett spel som använder sig av rumsligt narrativ. I det spelet 
är storyn, gameplay och karaktärer “inbäddade” i rumsligheten, och spelet består i att 
upptäcka en historia som är pågående eller redan avslutad. 

Ännu ett användningsområde för environmental storytelling som Jenkins (2004) tar upp är 
framväxande narrativ. Jenkins tar spelet The Sims (Maxis 2000) som exempel på hur objekt 
med narrativa möjligheter kan placeras ut i det spelbara rummet, där i form av vardagliga 
föremål med en funktion. Framväxande narrativ är inte förutbestämda eller förprogrammerade 
utan får sin form genom gameplay. Jenkins säger att The Sims är ett spel där spelarena själva 
skapar sina mål och berättelser, och att de tillåts göra det genom att spelvärlden är full av 
narrativa möjligheter. Spelarna har stor frihet när det kommer till att göra egna karaktärer och 
att bestämma vad de ska göra, men karaktärerna har ändå en egen vilja och reagerar på olika 
sätt i olika situationer. Föremål i The Sims har alltid en specifik funktion, som att man sover i 
sängen eller hittar jobb i tidningen. I spel med framväxande narrativ är det enligt Jenkins 
designerns roll att skapa spelbara rum som är fulla av narrativt potential, som tillåter spelarna 
själva att skapa storyn. 
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2.4. Fördelar med Environmental Storytelling 
Gaynor (2013) hävdar att alla miljöer kommunicerar något, oavsett om de är tänkta att göra 
det eller inte. En dåligt genomtänkt miljö kommunicerar bara sina mest grundläggande 
attribut, men de har potential att kommunicera mycket mer. Han beskriver environmental 
storytelling som visuellt, statiskt, passivt, frivilligt, och omedelbart. Gaynor kallar det ”latent 
story”, eftersom det är något som spelaren kan välja att bry sig om men inte är tvingad till. 

Matthias Worch och Harvey Smith (2010) tillägger att spelmiljöer kan föra berättelsen framåt. 
De hävdar att en miljö kan tillhandahålla narrativ kontext: det kan kommunicera vad som har 
hänt tidigare i miljön, vem som bor där, deras levnadsstandard, vad som kommer att hända, 
det funktionella syftet med platsen, och stämningen. 

Vidare säger Worch och Smith (2010) att environmental storytelling är aktivt, och involverar 
spelaren. Spelaren tar med sina egna erfarenheter, och alla tolkningar får personlig mening. 
Det är spelaren som för narrativet framåt, vilket gör att takten blir anpassad till spelaren. De 
ger exempel på en miljö där man ser ledtrådar på att något hänt, och att spelaren reagerar som 
att händelsen verkligen har skett, trots att de aldrig såg den utan att den bara utspelade sig i 
spelarens huvud. De hänvisar till lagen om ”closure”, eller avslutning – människor drar 
slutsatser om det de inte ser för att kategorisera och passa in element i ett större ramverk. 
Detta är ett sätt att implicera en större värld – att få spelaren att fantisera eller dra slutsatser 
om händelser i världen som den inte får se. Man låter spelaren fylla i mellanrummen. 

Gaynor (2013) säger att gameplay-story är det spelaren gör, scriptad story är det spelaren ser, 
medan environmental story är var spelaren är. Ekonomiska fördelar med environmental 
storytelling för spelutvecklaren, är att det inte kräver en unik spelmekanik eller buggtestning, 
det behöver inte manusskrivande eller röstskådespelare, och trots att det kräver att föremål 
skapas och placeras på specifika sätt så är pipelinen kortare och risken mindre, jämfört med 
att skapa en cutscene eller scriptad storysekvens. (Gaynor 2013) 

Fördelar för spelaren med environmental storytelling är att den är frivillig och tidsagnostisk, 
vilket innebär att spelaren inte tvingas lägga mer tid eller uppmärksamhet än den vill på 
storyn, till skillnad från scriptad story där en scen alltid behöver lika lång tid för att utspela 
sig. Environmental storytelling riskerar inte att tråka ut spelare som inte redan är intresserade 
av storyn. Eftersom spelaren själv väljer att engagera sig i environmental story så kommer de 
att bli mer fästa vid den, och de kommer minnas saker bättre när de upptäcker dem själva. 
(Gaynor 2013) 

2.5. Att använda Environmental Storytelling i spel 
Carson (2000b) använder sig av sina erfarenheter inom temaparksdesign för att ge tips på hur 
man kan använda environmental storytelling i digitala utrymmen. Han använder begreppet 
”Story” för att beskriva en helhetsidé eller en uppsättning regler och riktlinjer, som skaparna 
sätter upp som hjälp vid tillverkningen av en miljö. Storyn säger vilken typ av miljö, tema 
eller stämning man vill åstadkomma, och den guidar hela upplevelsen - den bestämmer vad 
som passar och inte passar i miljön, och hur den borde se ut. Carson fortsätter med att det är 
viktigt för spelaren att snabbt kunna förstå vilken sorts plats de är på, och varför, för att kunna 



9 

 

få intresse för den. Det är bra att hela tiden påminna spelaren om var de är och varför (Carson 
2000a). I en okänd miljö är det bra att inkludera något känt för spelaren att fästa sig vid - det 
kan vara objekt, karaktärer eller dialog, och kan med fördel användas för humoristiska inslag 
(Carson 2000b). Carson (2000a) säger också att det är en bra idé att ge en tydlig bild av målet, 
att vid behov använda överdrivna perspektiv, och att visa endast delar av saker i taget för att 
bygga upp spelarens förväntningar innan de får se helheten (”framing”) – att rama in dessa 
delar noggrant kan vara mycket effektfullt. 

En viktig princip att ta hänsyn till inom environmental storytelling är ”Montgage-effekten”, 
en teori som har sin grund i film, men som går att applicera även på spelmiljöer (Gaynor 
2013). Den innebär att i en serie bilder så kommer betraktaren alltid tillskriva mening till en 
viss bild baserad på föregående bild. I environmental storytelling används detta genom att 
klunga ihop koncept (objekt i scenen), och låta spelaren själv dra slutsatser, förstå samband 
och skapa relationer mellan dem. Designers arbetar baklänges och utgår ifrån vad de vill 
förmedla, och placerar sedan ut objekt efter det. 

Worch och Smith (2010) säger också att environmental storytelling ofta handlar om orsak och 
verkan, och pekar på att etablera en urskiljbar kedja av händelser. När man utsmyckar en scen 
bör man tänka på hur olika element hänger ihop, hur de är placerade i relation till varandra. 
Fundera över vad som hände här – ett objekt kan omvandla hela scenen. Liksom Carson 
(2000a) pratar om att göra spelaren beredd på vad de kan förvänta sig, så pratar Worch och 
Smith (2010) om ”telegrafering”. Ett spår av blod kan ”telegrafera” närvaron av ett monster, 
vilket gör att en uppmärksam spelare kan förbereda sig på att möta monstret eller välja att 
undvika området som blodspåret leder till. Telegrafering är en teknik för att väva in gameplay 
i miljön, och ett sätt för environmental storytelling att hjälpa spelaren navigera. 

Telegrafering kallas av Carson (2000b) för ”orsak och verkan”. Det handlar om att ge 
ledtrådar om tidigare händelser eller potentiella faror framöver genom att visa spår av saker 
som har hänt - uppbrutna dörrar, spår av explosioner, et cetera. Sådana tecken, som låter 
spelaren dra en egen slutsats om vad som har hänt, hjälper spelaren att förstå var de är och vad 
de kan förvänta sig. I den här kategorin faller också förändringar i miljöer över tid, 
förändringar (t.ex. förstörelse) som orsakas av spelaren, samt spår av andra karaktärer, 
monster eller dylikt. 

Man vill försäkra sig om att händelser engagerar spelaren. Olika objekt i en scen får gärna 
samarbeta för att skapa en helhet men bör också ha individuella betydelser. Scenen tolkas av 
spelaren som reagerar på den enligt sina associationer. Något man gärna vill med enskilda 
scener med environmental storytelling är att ge ett ”eko” av spelvärlden i stort. Om det går att 
tolka en händelse som att den inte är fristående från resten av spelvärlden, utan bygger på 
tidigare händelser eller generella teman, så kan händelsen upplevas lika komplex och 
intressant som i riktiga livet. (Worch & Smith 2010) 

Worch och Smith (2010) anser att det är en viktig riktlinje att alla scener och händelser 
använder sig av storyns premiss, och påminner spelaren om den. Genom att knyta an till 
premissen, det spelet handlar om som helhet, kan man skapa en narrativ loop: spelets premiss 
ger upphov till händelser som spelaren upplever, och dessa händelser påminner spelaren om 
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premissen (Worch & Smith 2010). Till exempel, i ett spel som handlar om en 
zombieapokalyps ger premissen upphov till händelser, som exempelvis konfrontationer med 
zombies. Dessa händelser påminner spelaren hela tiden om att premissen är en 
zombieapokalyps, och tillför mer till spelets berättelse än om spelaren stötte på händelser som 
handlade om något helt annat, som att laga mat eller bygga med klossar. 

Beroende på vilken typ av information som förmedlas och på vilket sätt spelaren upptäcker en 
environmental storytelling-scen, kan man placera element på olika sätt. Om man vill använda 
miljön för att förmedla något viktigt är det bäst att placera de berättande elementen långt fram 
och i mitten (”front and center”), för att vara säker på att spelaren lägger märke till dem. 
Andra element kan vara gömda, som en belöning till spelare som utforskar. Eftersom de inte 
är ute i det öppna där varje spelare automatiskt går förbi känns det mer belönande för de 
spelare som faktiskt hittar dem. (Gaynor 2013) 

Carson (2000b) säger att man ska tänka på sin virtuella miljö som en teaterscen, den bör 
byggas upp med en medvetenhet om komposition, ljussättning och fokuspunkter. “Less is 
more”, man bör undvika plottriga miljöer och spara dekorativa detaljer till platser som ska 
fånga spelarens uppmärksamhet, som arkitektoniska pilar. Viktigt är också att inte överbelysa 
miljöer, eftersom det kan göra miljön urtvättad och ta bort illusionen av djup. Ljus bör 
användas för att dra uppmärksamhet till viktiga objekt. Placeringen av objekt är också värt 
eftertanke, viktiga objekt är bättre att placera ensamma än tillsammans med många andra 
objekt. Ett ”orsak och verkan”-objekt kan förstärkas av andra relaterade objekt som placeras 
runt det, t.ex. en död kropp omgiven av tomflaskor i Bioshock (Irrational Games 2007). 

Kontrasterande element är också användbara. Att gå in i en katedral känns dramatiskt för att 
man kommer ut i ett stort, öppet utrymme direkt från ett litet, begränsat utrymme. Det är 
effektfullt att låta spelare passera genom miljöer som varierar mellan ljus och mörker, värme 
och kyla. En miljö bör inte heller arrangeras helt symmetriskt enligt ett rutnät; i verkligheten 
är föremål och arkitektoniska detaljer unika, de borde göras unika i en virtuell miljö också. 
(Carson 2000b) 

2.6 Sammanfattning av teorin 
För att sammanfatta min teori kan jag konstatera att environmental storytelling handlar om att 
den som skapar en miljö fyller den med storyelement, vilka observeras och kopplas samman 
av spelaren. Flera spelutvecklare förespråkar environmental storytelling, och anser att det 
involverar och engagerar spelaren mer än andra typer av berättartekniker, där spelaren är mer 
av en passiv publik till en berättelse. Environmental storytelling kopplas till rumsligt narrativ 
och rumsliga berättelser, där miljöerna och rummen har större betydelse än en linjär 
berättelse. Många fördelar finns med berättartekniken, och jag tolkar teorin som att 
environmental storytelling är en form av narrativ som är bättre anpassad för spel, eftersom 
den inbjuder till interaktivitet men samtidigt är frivillig och dessutom kan hjälpa spelaren att 
ta sig fram och klara spelmekaniska moment – till skillnad från linjärt berättande som ger 
narrativ kontext, men som kan kännas avskild från gameplay. 
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Det finns många tips och sätt att använda environmental storytelling för att berika en miljö 
med storyelement, och det jag tolkar som det viktigaste är att objekt i scenen samarbetar för 
att förmedla en sammanhållen stämning och story, så att spelaren kan dra slutsatser om var 
den är och vad som har hänt utan att behöva få det skrivet på näsan. Montgage-effekten och 
”orsak och verkan”-objekt verkar speciellt viktiga att ha i åtanke vid skapandet av en miljö, 
samt att designern från början är medveten om vad miljön ska förmedla, och därmed vilka 
objekt som ska inkluderas, vilka som är viktigast och därmed hur de ska placeras. 

Jag har identifierat ett antal rekommendationer i min teori för hur man bör skapa sin 
environmental storytelling-baserade miljö, vilka jag kommer använda för att skapa min egen 
miljö. Dessa presenteras under avsnittet Metod. 
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3. Metod 
För att kunna besvara min frågeställning har jag valt att genomföra en användarundersökning 
på en egenskapad virtuell miljö som är skapad med environmental storytelling i åtanke. Jag 
har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod, eftersom kvalitativ forskning används 
för att utforska och förstå ett ämne (Creswell 2014), vilket är det jag är ute efter med min 
undersökning. Spelare fick testa min miljö, blev under tiden observerade och fick efteråt delta 
i en kvalitativ, semi-strukturerad intervju. I intervjun fick de berätta vad de uppfattat av 
spelets story, och i den senare delen av intervjun fick de titta på miljön igen för att kunna 
utveckla sina svar. 

3.1. Teori 
För att min egenskapade miljö skulle kunna bygga på environmental storytelling har jag 
undersökt teori i ämnet, och identifierat ett antal rekommendationer som jag valt att använda 
till skapandet av miljön. 

Jag fann att litteraturen innehöll två olika sorters rekommendationer om hur man kan använda 
environmental storytelling. De första var övergripande eller generella rekommendationer, som 
jag uppfattade som att man alltid bör använda, och som påverkar hela miljön. Ett exempel på 
det är ”Montgage-effekten”, att en betraktare alltid kommer tolka det den ser utifrån vad den 
sett tidigare (Gaynor 2013). Det är inte något miljöns skapare väljer att använda eller inte, 
utan snarare väljer att utnyttja eller inte. De andra var konkreta eller specifika 
rekommendationer, som handlade om hur man kunde få specifika objekt att samarbeta eller 
fånga spelarens uppmärksamhet, och som bör användas vid passande tillfällen, snarare än alla 
tillfällen. Ett exempel på det är att hjälpa spelaren att identifiera sig i en okänd värld med 
hjälp av något bekant (Carson 2000b), vilket endast är relevant att tänka på om miljön i fråga 
är främmande för spelaren. Denna grupp av rekommendationer kan man alltså välja att 
använda, vid rätt tillfälle. 

Jag valde att försöka använda så många som möjligt av de övergripande rekommendationerna, 
för att öka chansen att göra en lyckad miljö. De jag valde var de jag upplevde som viktigast 
och mest grundläggande. En lista på dem jag valde följer: 

• Montgage effect: Objekt nära varandra i scenen kommer att ge varandra mening. 
• Jobba baklänges: Jag utgår ifrån den information jag vill förmedla, och bygger scenen 

därefter. 
• Story: Alla element i miljön måste passa in i spelets Story. 
• Eko av spelvärlden: Scenen ska passa in i resten av spelvärlden och berätta något om 

spelet i stort. 
• Kontraster: Skapa en varierande miljö med asymmetriska element för att ge en känsla 

av dramatik och liv. 

När det kom till de specifika rekommendationerna valde jag att försöka använda så många 
som möjligt av dem jag identifierat, förutsatt att jag såg det möjligt att applicera dem på min 
miljö. Jag ville bygga min miljö utifrån environmental storytelling, men hade ändå vissa idéer 
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och begränsningar som gjorde att jag från början kunde avgöra att olika rekommendationer 
skulle passa bättre eller sämre. De jag valde bort är följaktligen sådana som jag bedömde att 
de inte skulle passa att använda i min miljö. De jag valde var de jag uppfattade som viktigast, 
mest effektiva, eller som flest författare instämde med varandra om. En lista på dem som jag 
har valt ut följer: 

• Front and Center: Viktiga saker i scenen placeras framför spelaren så att de inte kan 
missa dem. 

• Gömd: Bonusinformation som spelaren måste leta efter, och kommer känna sig 
belönad för när de hittar den. 

• Orsak och verkan: En grupp av föremål tyder på en händelse som har skett, men låter 
spelaren fylla i själva händelsen i sitt huvud. 

• Kedja av händelser: Objekt eller grupper av objekt som synligt har påverkats vid flera 
tillfällen. 

• Teaterscen – Ljus: Fånga spelarens uppmärksamhet med hjälp av ljus. 
• Teaterscen – Detaljer: Fånga spelarens uppmärksamhet med hjälp av detaljer. 

3.2. Virtuell miljö 
Jag har skapat en egen miljö inom ramen för mitt exjobbsspel, för att använda som grund till 
undersökningen. Jag beskriver nedan varför jag valde att göra en egen miljö, deras kontext i 
spelet samt vilken information jag vill att de ska förmedla. 

3.2.1. Egen miljö 

Jag valde att skapa en egen miljö eftersom jag då har full kontroll över användningen av 
environmental storytelling. Jag kan se till att miljön är tillräckligt liten för att spelare ska 
hinna utforska den inom rimlig tid för undersökningen, och att den samtidigt innehåller 
tillräckligt med storyberättande komponenter för att ge rimligt resultat på undersökningen. Jag 
har också full vetskap om skaparens tankar och mål med miljön, jag vet exakt vad skaparen 
ville förmedla, med vilka objekt. Eftersom jag själv har skapat och arrangerat miljön finns 
ingen risk för att jag skulle missa något objekt eller liknande. 

Ett alternativ till att skapa en egen miljö vore att använda en redan existerande miljö och 
antingen själv analysera den, eller försöka få information från skaparna om miljön – till 
exempel genom en intervju med en utvecklare, eller att spela ett spel med developer 
commentary5. Dock garanterar inte dessa metoder en fullständig förståelse för vad som var 
utvecklarnas avsikt med miljön, på samma sätt som om jag själv skapar miljön. Om jag som 
forskare skulle missa ett gömt objekt skulle det kunna resultera i att mina 
undersökningsresultat blir ofullständiga. 

                                                 
5 Developer commentary är ett alternativt spelläge som finns i vissa spel, där ljudspår med utvecklarnas 
kommentarer kan aktiveras för att få information om hur utvecklarna tänkte med olika delar av spelet.  
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3.2.2. Miljön i spelets kontext 

Miljön jag skapade är en del av spelprojektet A Story About My Uncle. Spelet har många 
miljöer som är näst intill färdiga, och jag valde att låta min miljö vara en mindre del av en stor 
miljö. Detta lät mig göra en liten miljö med stor koncentrering av environmental story-
komponenter, som kunde kompletteras av den mindre detaljerade miljön i bakgrunden. Detta 
sparade tid, eftersom jag inte behövde göra en miljö från grunden utan istället kunde lägga till 
saker till en existerande miljö. Jag inser att bakgrunden påverkar spelarens upplevelse och 
uppfattning av storyn. Dock anser jag att en bakgrund är nödvändig för att spelaren ska kunna 
leva sig in i världen och inte avfärda den som en konstgjord studiokuliss, vilket kunde ha varit 
risken om jag valt att placera min miljö inuti ett vitt rum i spelmotorn. Då scener i andra spel 
som använder sig av environmental storytelling också brukar ha en bakgrundsmiljö, ser jag 
inte denna påverkan som ett allvarligt problem. 

Miljön består av en icke-spelbar karaktärs boning i en by inuti spelet. När en spelare som 
spelar spelet från början kommer till byn där min miljö finns, så kommer de ha en måttlig 
uppfattning om vem karaktären är, men jag vill tydligt förstärka dess roll, och har därför 
skapat miljön med målet att spelare ska kunna göra sig en bild av karaktären även om de 
utforskar min miljö utan förkunskap om spelet. 

3.2.3. Skapandet av miljön 

När jag skulle skapa miljön utgick jag från ovan nämnda övergripande rekommendationer, 
speciellt att arbeta ”baklänges”, att först fundera ut vad miljön ska förmedla och bygga den 
utifrån det. 

Karaktären som bor i miljön jag gjort fanns löst definierad innan mitt arbete med denna 
uppsats startade, och för att definiera karaktären bättre gjorde jag en så kallad 
karaktärsdiamant; en teknik för att skapa dimensionella karaktärer som beskrivs i boken 
Creating Emotion in Games av David Freeman (2004). Enligt den tekniken bör en betydande 
NPC6 ha tre till fem egenskaper, eller personlighetsdrag, som kan visualiseras i en diamant. 
Egenskaperna ska gärna vara en färgstark och unik blandning, för att karaktären ska bli 
trovärdig och minnesvärd. Diamanten bidrar till att förklara hur karaktären ser på världen, 
dess åsikter och hjälper till att avgöra hur den skulle reagera i olika situationer (Freeman 
2004). Diamanten är inte något som publiken får se, utan används endast av skaparen under 
skapandeprocessen. Det viktiga med den är att egenskaperna är något som skaparen har i 
åtanke i alla situationer där karaktären medverkar, och diamanten i sig är ett verktyg för 
visualisering av egenskaperna. Min karaktärs diamant visas i figur 1. 

                                                 
6 Non-Player Character: refererar till en karaktär som inte styrs av en spelare. 
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Figur 1. Min karaktärs karaktärsdiamant. 

Jag utgick från denna diamant och sedan tidigare bestämda intressen och attribut för att göra 
en lista över den information jag ville förmedla i miljön. Jag började också fundera över 
vilken sorts objekt som skulle kunna användas för att förmedla informationen. Detta 
infogades i listan över informationen. För ett exempel på detta, se figur 2 

Personens attribut Objekt att förmedla informationen 

Namn: Fred Gable Anteckningsböcker 

Ålder: ca 40 år Födelsedagskort 

Kön: Man Namn, manliga kläder på klädstreck 

Personens egenskaper  

Hängiven Ritningar på uppfinningar, anteckningsböcker 

Envis Dagbok, ritningar 

Äventyrslysten Resesouvenirer, dagbok 

Självständig Överlevnadsmaterial 

Figur 2. Exempel på information jag vill förmedla med min scen, samt vilka objekt jag vill 
använda för att förmedla den. 

Jag försökte sedan använda de teorier från environmental storytelling som jag valt ut (se 
Tidigare Forskning), och passa in dem på de objekt som jag planerade använda, se figur 3. 

Föremål Teori 

Anteckningsböcker Kedja av händelser 

Dagbok Kedja av händelser 

Dörrmatta Front and center 

Födelsedagskort Gömd 

Gåvor och ljus vid ingången Ljus 

Resesouvenirer/tygmärken Detaljer, kedja av händelser 
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Ritningar Detaljer, kedja av händelser 

Skräp, matförpackningar Orsak och verkan 

Stormkök Orsak och verkan 

Tält, klädstreck, sovsäck Orsak och verkan 

Teckning Detaljer 

Teleskop, stjärnkarta, GPS, kompass Ljus 

Figur 3. Teorier från environmental storytelling applicerade på objekt till min scen. 

När det väl kom till att skapa objekt och placera ut dem i scenen var jag noga med att försöka 
få alla att berätta så mycket som möjligt, och att anpassa dem till hur jag hade tänkt placera ut 

dem. För den färdiga scenen, se figur 4-7. 

 

Figur 4. Del av den färdiga environmental storytelling-scenen. 
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Figur 5. Del av den färdiga environmental storytelling-scenen. 

 

 
Figur 6. Detalj från den färdiga scenen. 
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Figur 7. Detalj från den färdiga scenen. 

 

3.3. Användarundersökning 
Jag använde mig av en kvalitativ metod, där spelarna fick spela igenom min miljö, under tiden 
blev observerade och efteråt delta i en kvalitativ, semi-strukturerad intervju. 

3.3.1. Genomspelning och observation 

Innan undersökningen fick spelarna informationen att de skulle få spela en del av ett spel, och 
få berätta om sin upplevelse i en intervju efteråt. 

Respondenterna fick utforska min miljö i ca 10 minuter, med instruktioner om hur de kunde 
använda kontrollerna i spelet. Jag valde att sitta med under genomspelningarna av spelet för 
att kunna hjälpa spelarna om de stötte på problem, eller misstolkade instruktionerna. Eftersom 
jag observerade dem kunde jag också föra anteckningar ifall spelarna gjorde något jag inte 
hade förutsett, samt notera om det fanns vissa objekt som de lätt såg eller missade. 

3.3.2. Semi-strukturerade intervjuer 

Efter genomspelningen fick respondenterna delta i semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, 
som bestod av ett antal huvudområden med tillhörande öppna frågor och följdfrågor. Frågorna 
tog både upp information som jag ansåg var lätt att hitta i miljön, information som krävde 
närmare eftertanke samt en del information som inte gick att hitta i konkret form i miljön. 
Först bad jag dem berätta fritt om deras uppfattning av storyn i spelet och karaktären som bor 
i miljön. Därefter bad jag dem berätta hur de kommit fram till sina svar, för att få reda på hur 
de resonerat. De fick sedan titta på spelmiljön igen, och försöka förklara sina svar ytterligare 
med hjälp av miljön.  
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Jag valde att göra enskilda intervjuer, eftersom jag ville höra spelarnas individuella åsikter, 
utan att de påverkades av andra. Det är möjligt att spelarna i en diskussion hade kunnat 
komma fram till fler och mer förankrade åsikter än varje spelare för sig, men jag var mer 
intresserad av hur spelare kommer fram till sina åsikter genom utforskning och deduktion, än 
genom diskussion. Av denna anledning var också genomspelningarna individuella. 

Intervjuerna pågick i ca 15 minuter, de spelades in och jag valde även att göra anteckningar 
för att hjälpa mig under själva intervjun, så att jag lättare kunde ställa relevanta följdfrågor om 
saker de sagt tidigare. Jag valde att göra semi-strukturerade kvalitativa intervjuer eftersom de 
är fördelaktiga när deltagarna inte kan bli direkt observerade och låter forskaren bestämma 
vilka frågor som ställs (Creswell 2014). I det här fallet kunde spelarnas beteende observeras, 
men inte deras åsikter, och deras åsikter var särskilt relevanta för min undersökning. Jag 
ansåg att en semi-strukturerad intervju passade bäst för mitt ändamål eftersom den är så pass 
guidad att det är lätt att ha en struktur och röd tråd i intervjun, men den är ändå öppen för 
följdfrågor och övriga frågor som dyker upp under intervjuns gång, om jag skulle vilja att 
någon respondent utvecklar sina svar.  

3.4. Respondenter 
Respondenterna valdes med kriteriet att ha måttlig eller god spelvana. Detta för att undvika att 
respondenter under genomspelningen fastnar på tekniska detaljer som kontroller eller 
liknande. Det jag främst definierade spelvana som i det här fallet, är en vana att använda 
kontroller som är typiska för förstapersonsspel. Jag hoppades också att spelvanan skulle 
innebära att respondenterna hade ett intresse för spel, och skulle vara mer benägna att 
anstränga sig för att göra sitt bästa i undersökningen. 

Något som jag ansåg viktigt för undersökningen var att respondenterna inte spelat spelet 
tidigare eller hade god kännedom om det, men då spelet var under produktion blev detta inte 
en stor begränsning, utan exkluderade endast de personer som arbetade på spelet just då. 
Spelet i ett tidigare stadium finns tillgängligt på Internet att ladda ned, men då spelet 
genomgått stora förändringar sedan sagda stadium fann jag inte att det skulle vara ett problem 
om någon respondent skulle ha spelat det. 

Jag valde att använda tre respondenter i 20-årsåldern, som alla hade viss spelvana och som 
inte hade tidigare förkunskap om spelet som användes i undersökningen. 

Innan undersökningen fick jag alla respondenters samtycke att använda deras svar för min 
uppsats, samt att deras personuppgifter är konfidentiella. 

3.5. Sammanställning och analys av data 
Jag transkriberade intervjuerna för att lätt kunna ha en överblick över all data inför 
sammanställning och analys. Jag gick sedan igenom transkriberingarna och mina anteckningar 
från intervjuerna och observationerna för att hitta gemensamma teman och resultat, som även 
kopplades till tidigare nämnda teorier. Medan transkriberingarna var ordagranna har jag i min 
presentation av citat i resultaten bearbetat bort överflödigt talspråk för att göra dem lättare att 
läsa. 
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3.6. Forskarens roll 
Jag som forskare, speldesigner och grafiker har mycket tidigare kunskap om spel, grafik, och 
hur man kan gå tillväga för att skapa en miljö till ett spel. Den information jag vill förmedla 
kan bestämmas nästan helt och hållet av mig, vilket gör det möjligt för mig att anpassa 
informationen till teorin om environmental storytelling, vid behov. Dock finns en risk att min 
miljö inte förmedlar det jag önskar, en risk att mina kunskaper och färdigheter, eller resurser 
och arbetstimmar, visar sig otillräckliga för att skapa en miljö som klarar av att förmedla 
information eller berätta en historia. För att undvika detta har jag dels genomfört tidigare 
nämnda litteraturundersökning, samt testat miljön och intervjufrågorna på en kollega i min 
projektgrupp. 

Undersökningen som genomförts liknar en undersökning jag har gjort tidigare, vilket innebär 
att jag har tidigare erfarenhet av metoden och att jag har kunnat utvärdera och förbättra den.  

En faktor som påverkar analysen av resultaten är att jag själv är den enda som kommer att 
analysera dem. Analyserna kommer att spegla mina erfarenheter och tolkas utifrån mina 
kunskaper. 
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4. Resultat och analys 
Frågeställning: Hur använder spelare environmental storytelling för att skapa sig en 
uppfattning om spelets story? 

Alla spelare hade, efter att ha undersökt miljön, en bild av storyn i spelet och karaktären som 
bodde i miljön. Detta överensstämmer med Worch och Smith (2010) som påstår att miljöer 
kan kommunicera vad som har hänt där tidigare, vem som bor där, deras levnadsstandard, vad 
som kommer att hända, det funktionella syftet med platsen, och stämningen. 

Spelare 1: (om vad spelet handlar om) 

”Någon forskare som är på någon annan planet någonstans och ska något, vet inte riktigt 
vad, men han hade några ägg som lös i uv-ljus eller någonting (…) men han verkar inte vara 
fast där, han verkar ha några uppdrag där med ’the frog people’.” 

Spelare 2: 

”Jag tror det är en människa, som har kommit till en värld med grodor.” 

Spelare 3: 

”Det verkar vara någon som är ute och utforskar på något konstigt ställe, efter någon som 
har försvunnit som har varit där och forskat. Någon gubbe som har kommit till något nytt 
ställe och försökt lära känna nytt folk, och lära sig av dem och lära dem grejer.” 

Alla argumenterade självmant för en del av det de berättade genom att styrka information med 
vad de sett i miljön som gjort att de kom fram till det. Ofta visade det sig att de sett flera olika 
objekt som tillsammans styrkte deras uppfattningar, vilket stödjer Gaynors (2013) teori om 
Montgage-effekten, att objekt samverkar och att man uppfattar saker annorlunda beroende på 
vad man har sett tidigare. 

Spelare 1: 

”Inte så ordningssam. Med tanke på skräphögen bakom tältet, såg ganska odiskat ut, 
trangiaköket också!” 

Spelare 2: 

”Han har ett Gilwelltält, så det känns nästan som att han är lite scoutliknande, eller 
upptäcktsresande, för han har varit på Niagarafallen och lite sådana ställen. Och han har 
trangiakök och verkar kunna surra saker och sådant så det gör väl ännu mer att han är scout 
eller har scoutbakgrund.” 

Spelare 3: 

”Han verkar vara intresserad av att… ja, forska. Med böcker, och stjärnkikare och grejer.” 

Spelarna hade lätt att få en bild av vad karaktären hade för yrke och intressen. Exempel på 
svar på den frågan är ”forskare”, ”upptäcktsresande”, ”astronom”, ”scout”. 

Spelarna hade svårare att berätta om karaktären som person. 

Spelare 3: (om personens karaktärsdrag) 
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”Nja, inte så mycket, lite nyfiken typ. Men… ja, jag vet inte.” 

Spelare 1: 

”Han har varit scout! Känns det som. Har nyligen fyllt 40 såg jag, men, annars vet jag inte 
riktigt, vad man fick för känsla av honom.” 

Spelarna hade olika lätt och svårt att berätta om karaktärens relationer, men de flesta kom 
fram till att han var en ganska ensam person. 

Spelare 1: 

”Han verkar ju ha en systerson, tror jag. Men utöver det verkar han väl ha ganska mycket 
kontakt med sig själv, med tanke på noteringarna och sådant där. Men utöver det så verkade 
han inte ha så mycket kontakt med andra. Han är ganska ensam.” 

Spelare 2: 

”Det låg (bara) en sovsäck inne i tältet, så det är ingen mer som är där just nu, i alla fall. 
Men han gillade Mady, så det är en sorts relation. (…) Det känns som att han har bott ensam 
för han bara slänger ut allt skräp bakom och sådär, typiskt ungkarl, som inte bryr sig om hur 
det ser ut.” 

När spelarna blev tillfrågade om något som de inte hade ett direkt svar på använde de sig av 
det de sett i miljön för att spekulera om svaret. 

Spelare 2: (om vad som kommer hända senare i spelet) 

”Jag tror man får träffa Mady. Och det har man gjort innan också. Han har ju fått träffa 
några grodor och så. Och sedan tror jag att han kommer fortsätta träffa grodor, och så vill 
han ju bygga någonting så han kan ta sig tillbaka, en “pod” tror jag han snackade om, jag 
har för mig att, så att han kan ta sig tillbaka till jorden.” 

Spelarna har tillsammans kommit fram till det mesta av vad jag försökte förmedla med 
miljön. Det de inte har kommit fram till är vissa personlighetsdrag hos karaktären, och att han 
försökte ta reda på sin position. Det tidigare kan vara något som stärks av miljön om man 
känner till det sedan tidigare, men miljön i sig var inte tillräckligt för att förmedla det. Det 
senare krävde sammankoppling av flera objekt, som inte innehöll utförlig text, och att 
karaktären inte kände till sin position kan ha varit svårt att förstå eftersom miljön inte 
berättade hur karaktären kommit dit eller i vilket syfte. 

Dock kunde spelarna identifiera samband som jag som skapare av miljön inte tänkt på, även 
om de inte går emot det jag hade tänkt. Dessa exempel visar att spelare med olika erfarenheter 
tolkar miljöer på olika sätt (Worch & Smith 2010), vilket kan förklara att jag inte tänkte på 
dem. 

Spelare 2: (om karaktärens ålder) 

”Han hade ju en ulltröja och ullsockor, jag vet inte om man ska kalla det, mina fördomar, 
men jag tror han är lite äldre, men det finns ju fortfarande personer som har (ulltröja och 
ullsockor) som är i min ålder.” 
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Spelare 1: 

”Han har varit scout! Känns det som. (…) Det är ett Gilwelltält också. Känns väldigt 
scoutigt. Eller, det är väl bara för att man är själv van att se det.” 

Några spelare hade nytta av att titta på miljön igen, då de kunde titta på allt en extra gång och 
se sådant som de missat tidigare, utöver att kunna försöka förklara spontana intryck. 

Spelare 2: 

”Nej, jag tycker det var en väldigt bra miljö, jag tycker det var så här, först när man, när jag 
fick upp så här, ’Vad ska jag göra?’, men när man väl började leta runt så hittade man 
massor med ledtrådar så man blir ju sugen på att upptäcka. Och sedan nu på slutet när jag 
hittade de där sista så blev det så här ’Yes, nu förstod jag’.” 

Att titta på miljön igen hjälpte dock inte alla, då en del av spelarna kunde motivera sin 
berättelse helt med hjälp av minnet.  De fick inte ut något nämnvärt av att titta på miljön en 
andra gång. 

De spelare som tjänade på att titta på miljön en andra gång visade också ett större intresse av 
att utforska miljön den andra gången, då de visste att deras mål var att ta reda på information 
om storyn. Under den första genomspelningen, då spelarna inte visste vad deras mål var, 
verkade de mer osäkra, och de verkade snabbt bli otåliga och uttråkade av den begränsade 
miljön utan interaktionsmöjligheter. Flera spelare frågade under genomspelningen om de 
kunde interagera med något eller ta sig vidare från miljön. 

Flera av spelarna uppgav att de kände sig ”som detektiver” när de dragit mer avancerade 
slutsatser från miljön, om saker som inte varit uppenbara från början. De verkade använda det 
för att förklara sig nöjda med sin framgång vad gäller att dra dessa slutsatser. Detta stärker 
Worch och Smiths (2010) teori om att environmental storytelling engagerar spelaren, och 
Gaynors (2013) som säger att spelare blir mer fästa vid saker de upptäckt själva. Det kan även 
kopplas till det Gaynor säger om att spelare som hittar gömd information känner sig mer 
belönade. 

Spelare 3: (om vad informationen kommit från) 

”Det var väl anteckningarna, typ. Kanske att det låg lite skräp runt tältet så han verkar ha 
försvunnit i all hast, och köket stod uppställt. Och böcker och GPS och grejer låg framme så 
då, han verkar ha blivit tillfångatagen eller kommit därifrån oplanerat. Skulle bli värsta 
detektiven.” 

Spelare 2:  

”För det är, just det, ah! Det är därför han vill ha energin! Han vill kunna skapa energi och 
så har han inget material för att kunna bygga sin strömkrets. Och då behöver han ju ha det 
för att kunna, han behöver ju ström för att kunna teleportera sig hem igen. Så, som en 
detektiv!” 

Spelarnas generella uppfattning om storyn och karaktären överensstämde med varandra. I 
detaljfrågor svarade de olika, men sällan så att deras uppfattning motsade varandra, utan 
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snarare kompletterade. De frågor där deras uppfattningar skilde sig mest var där de inte fått 
tillräckligt med information från miljön, och tvingades spekulera. Exempel är när jag frågade 
hur karaktären kommit till platsen, samt vad som kommer att hända efter tidpunkten spelarna 
besökte i spelet – frågor som jag ställde medveten om att det inte fanns tillräckligt med 
information i miljön för att kunna besvara med säkerhet. 

För att sammanfatta, så kunde spelarna framgångsrikt använda sig av environmental 
storytelling för att få sig en uppfattning om spelets story. De drog slutsatser och spekulerade 
utifrån det de sett i miljön, motiverade sina åsikter med konkreta objekt och dylikt från 
miljön, och kunde själva se vad som lett dem att få en viss uppfattning. De kopplade ihop 
flera olika objekt i scenen och drog slutsatser utifrån dem, och kunde koppla vad som hänt på 
platsen med vad som hänt i spelet i stort.  
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5. Diskussion 
Den litteratur jag har använt är begränsad till artiklar och handledande texter, och innehåller 
inte någon egentlig tidigare forskning då jag inte har hittat någon forskning i ämnet. Detta gör 
att min uppsats kan anses vara mindre tillförlitlig. Då spelforskning är ett relativt nytt ämne, 
och environmental storytelling är en relativt ny trend inom spel, är det möjligt att ingen 
forskning om environmental storytelling faktiskt har utförts. Vetenskapliga skrifter som jag 
hade kunnat inkludera istället är forskning om exempelvis perception och undersökningar om 
narrativ i andra medier, vilket jag tyvärr inte hann söka upp inom ramen för mitt arbete. 

Ännu en sak som man kan kritisera med mitt teorikapitel är att trots att fördelar med 
environmental storytelling presenteras, så nämns inga nackdelar. Detta beror på att de flesta 
texter jag har hittat som behandlar ämnet är skrivna av spelutvecklare som förordar konceptet, 
de skriver om hur man kan använda environmental storytelling, och varför man borde 
använda det. Jag har inte hittat någon text där en spelforskare eller spelutvecklare konkret 
kritiserar environmental storytelling i sig, utan bara forumtrådar där väldigt specifika bitar av 
environmental storytelling kritiseras i specifika spel, vilket jag bedömde var för lite material 
för att basera min teori på. 

De avgränsningar jag använt för att applicera litteraturen på min egenskapade miljö kan 
uppfattas som något subjektivt utvalda, speciellt då de anpassades efter min miljö. Det är 
möjligt att en liknande undersökning skulle behöva göra en annan avgränsning för att passa 
sin miljö, men då resultatet av avgränsningarna i båda fallen skulle bli en miljö som bygger på 
environmental storytelling, så tror jag det är viktigare att avgränsningen är anpassad till 
miljön än att den är lika i samtliga fall. 

Något jag märkte under mina intervjuer var att de inte blev så långa som jag hade tänkt från 
början. Istället för 20-30 minuter blev de ca 15 minuter långa. Det jag hade kunnat göra för att 
förlänga intervjuerna är till exempel att förbereda med fler följdfrågor, och ha en lista på den 
information som jag ville att de skulle förstå. Risken med att vara för utförlig är förstås att 
man leder spelaren genom frågorna om de är för specifika. 

Eftersom jag ensam har genomfört undersökningen och analyserat resultaten finns en risk att 
mina erfarenheter och åsikter har färgat analysresultaten på ett sådant sätt att resultaten blivit 
annorlunda om studien gjorts av någon annan forskare. Framtida studier skulle med fördel 
kunna använda flera forskare som bidrar till analysen, för att minska risken för subjektiva 
slutsatser. 

Mina intervjufrågor var uppbyggda efter två saker som jag främst ville få reda på: om 
spelarna hade förstått och kunde ta till sig information i miljön, samt om de kunde dra 
slutsatser och spekulera utifrån miljön. De första frågorna bad spelarna öppet berätta om det 
de uppfattat, och senare frågades de om hur de kommit fram till sina svar. Under intervjuerna 
visade det sig att spelarna ofta självmant kunde motivera sina slutsatser, och en variant på 
intervju hade kunnat vara att be dem motivera varje påstående direkt, för att få mer kompletta 
motiveringar. En risk med en sådan ansats kan dock vara att spelare känner sig stressade eller 
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begränsade av att veta att de behöver motivera varje påstående, och därmed inte berättar och 
spekulerar lika öppet. 

De observationer jag gjorde när spelarna spelade igenom min miljö gav tyvärr inte så mycket 
intressanta resultat. De utfördes med fokus att se om spelarna kunde utforska miljön, och om 
de hade några problem. Om jag hade lagt mer fokus på vad varje spelare tittade på, hur länge, 
och om det var något de missade, kanske observationerna hade haft större betydelse för 
undersökningen. 

Denna uppsats representerar en väldigt begränsad studie, och vidare forskning i ämnet skulle 
kunna vinna på en mer omfattande studie, med fler spelare och andra testmiljöer. Fler spelare 
skulle kunna bidra till att en studie erhåller bredare och mer kompletta svar, och att testa flera 
miljöer skulle kunna ge svar som är mer användbara för applicering av environmental 
storytelling på ytterligare miljöer. 

Min studie höll sig till en begränsad miljö som var speciellt utformad med environmental 
storytelling i åtanke. Det vore intressant att undersöka populära spel som fått bra kritik för 
sina narrativ, och se om detta återspeglas i hur de använder environmental storytelling. En 
variant är att testa en längre del av spelet, och även delar som innehåller gameplay-element, 
och se hur mycket spelare självmant utforskar miljöerna. 

Intressant vore också att göra en studie om hur spelare upplever skillnaden mellan att få ta del 
av information via environmental storytelling, jämfört med exempelvis från cutscenes, 
scriptade sekvenser eller text. Enligt flera spelutvecklare blir spelaren mer engagerad i storyn 
om de upptäcker den själv istället för att de får den serverad (Gaynor 2013; Worch & Smith 
2010), men detta har ännu inget stöd i forskning. 

Att jag i mitt arbete inte jämförde environmental storytelling med andra berättartekniker i min 
användarundersökning gör att det blir svårare att tolka hur spelarna uppfattar environmental 
storytelling som just berättarteknik. En jämförelse hade säkerligen gett intressanta resultat, 
men tyvärr kunde jag inte få plats med det inom ramen för min undersökning.  



27 

 

6. Slutsats 
Min egenskapade miljö kunde förmedla information genom environmental storytelling,  

De lärdomar jag tagit från min teori gick framgångsrikt att använda för att skapa en egen 
miljö som berättade en historia genom environmental storytelling. Det visar att de 
rekommendationer jag valde ut fungerade, och det stödjer den tidigare litteratur jag undersökt. 

Spelare kunde använda environmental storytelling i miljön för att dra slutsatser och spekulera 
om storyn i spelet. De kunde också komma på vad i miljön som lett dem att komma fram till 
sina slutsatser. Alla spelares uppfattningar om storyn skiljde sig lite, men överensstämde i 
stort. Många påståenden från teorin kunde styrkas genom min undersökning, vilket gör att de 
kan anses trovärdiga trots att de inte är vetenskapliga texter. 

All information som jag hade försökt lägga in i miljön framgick inte för spelarna, men det 
allra mesta lyckades de lista ut. Som skapare av miljön ur spelets synpunkt är jag nöjd med 
den information som spelarna lyckades uttyda ur miljön, då jag anser att de förstod essensen 
av det jag ville att miljön skulle visa.  
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Bilagor 
Intervjufrågor 
 

1. Berätta om storyn i spelet - vad tycker du att det handlar om? 

– Vad har hänt? Vad kommer hända? 

 

 

2. Personen som bor i miljön 

– Vem är det? Vad gör hen där? Hur länge har hen varit där? Var är hen nu? 

– Relationer? 

 

 

3. Hur kom du fram till detta? 

– Storyn: Hur förstod du vad som har hänt? Hur förstod du vad som kommer hända? 

– Personen: Varför tycker du att personen har en viss egenskap/intresse? 

 

 

Låt spelaren titta på miljön igen. 

 

 

4. Vad i miljön fick dig att komma fram till det du berättade om storyn/personen? 

- Fråga om objekt 

 

5. Finns det något i spelet som du tycker fattas eller som är oklart?  
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Instruktioner till spelaren & fråga om samtycke 
Du kommer att få spela en del av ett spel, och sedan kommer du få delta i en intervju med 
mig, där du får berätta om din upplevelse med spelet. 

Intervjun kommer att spelas in, och jag kommer använda dina svar i en uppsats som jag 
skriver. Dina personuppgifter är konfidentiella och kommer inte synas någonstans. Godkänner 
du det? 

 

(Om jag får ett godkännande:) 

 

Du styr med WASD och musen, och du kan zooma in på saker genom att hålla in höger 
musknapp. Du har ca 10 min på dig. 
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