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Abstract
This study explores Environmental Storytelling techniques and whether these can be
used in combination with each other to lead a player through a game scene in a
specific pattern, affect the player’s narrative and exploratory view and explore
whether Self-paced Exploration can be combined with these techniques.
It is a qualitative study conducted by six gaming sessions with accompanying
interviews in which six people get to play one of three versions of the same game
scene. The only differences between the scenes are the different guidance techniques
used. The informants' movement patterns are identified and interviews recorded by
audio, as well as screen recording. The results shows that Environmental Storytelling
techniques can very well be used to control the player's exploration patterns, both
narratively and navigation purposes and Self-paced Exploration can be utilized to a
greater efficiency in combination with these.
Keywords: Graphic, Video Games, Environment, Storytelling, Visual Narrative,
semi-structured interview, qualitative
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Sammanfattning
Denna studie behandlar Environmental Storytelling -tekniker och huruvida dessa kan
användas i kombination med varandra för att leda en spelare genom en spelscen i ett
visst mönster, påverka spelarens narrativa och utforskande uppfattning samt utforska
huruvida Self-paced Exploration kan kombineras med detta. Det är en kvalitativ
studie utförd genom sex enskilda spelsessioner med tillhörande intervjuer där sex
personer får spela en av tre versioner av samma spelscen. Spelscenernas enda
skillnader är de olika vägledningstekniker som används. Informanternas
rörelsemönster kartläggs och intervjuerna spelas in genom ljud, såväl som
skärminspelning. Resultatet påvisade att Environmental Storytelling -tekniker mycket
väl kan användas till att styra spelares utforskningsmönster, både narrativt och
navigationsmässigt, samt att Self-paced Exploration kan utnyttjas till en större
effektivitet i kombination med dessa.
Nyckelord: Grafik, Spel, Miljö, Berättande, Visuellt Narrativ, semi-strukturerad
intervju, kvalitativ
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1. Inledning
Att lek, upptäckande och interaktion spelar en nyckelroll i lärande och kognitiv
utveckling är ingen ny teori utan har påvisats flera gånger vid olika tillfällen, bland
annat av utvecklingspsykologer som Jean Piaget (1953) och Lev Vygotskij (1978).
Detta förhållningssätt till lärande bjuder in till deltagande vilket i sin tur ger upphov
till engagemang, och är även en grundsten i det interaktiva mediet digitala spel.

Digitala spel är i grunden ett medium för att berätta historier. Detta görs inte bara
genom karaktärer, dialoger, text och animation, utan även genom hela den värld i
vilket spelet utspelar sig (Jenkins, 2004). Detta kallas i film, TV och teater för
scenografi, vilket är konsten att bygga upp en scenbild vars mål är att komplettera
berättandet utifrån manus, epok, stämning, mm. Att bygga en virtuell miljö fungerar
på ett liknande sätt som att bygga dekoren till en teaterpjäs eller skapa rekvisita till en
filminspelning; det görs med syftet att förstärka och att ge berättelsen trovärdighet.
Som spelskapare är det av stor betydelse att förstå hur och vikten av att förmedla
information och berätta historier genom grafiken på den platsen spelet utspelar sig,
samt hur den förstärker stämningen och känslan i spelet. Konsten att använda den
virtuella miljön i ett spel för att berätta historier kallas för Environmental Storytelling
(Gaynor, 2013), vilket den här studien lägger fokus på att undersöka och testa.

1.1. Bakgrund
En av de stora skillnaderna mellan spel och film är att spel tillåter en interaktiv
underhållningsform. Då detta med största sannolikhet är ett av de mest lockande
orsakerna till att människor väljer att spela – samt ett av spelens huvuddefinitioner –
kan det då förutsättas att interaktivitet har ett större värde än passivitet inom spel.
Environmental Storytelling är ett interaktivt sätt att förmedla ett narrativ.
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Environmental Storytelling är intressant på flera sätt; det är i grunden att bygga upp
en trovärdig fiktiv värld – konsten att ge bilden av något som inte finns.
Som spelutvecklare – och kanske främst som grafiker – är det ovärderligt att kunna
kommunicera, förklara och berätta historier inte genom tal och text utan istället
genom bilder och grafik. Detta är något spelgrafiker ständigt jobbar på att lära sig mer
om för att förfina sitt hantverk.

Environmental Storytelling är även intressant inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv
utan även ett tidsmässigt perspektiv. Detta gör Environmental Storytelling än mer
intressant, speciellt för mindre spelföretag och privata spelskapare, då det är ett
mycket kostnads- och tidseffektivt verktyg då en genom att integrera berättandet i
själva spelvärlden sparar in på produktionen i jämförelse med vad det exempelvis
skulle kosta – tidsmässigt och ekonomiskt – att framställa exempelvis cutscenes som
primär berättandeform(Gaynor, 2013).

1.2. Relaterad forskning
1.2.1 Environmental Storytelling
Steve Gaynor (2013) talar om Environmental Storytelling och In-Level Storytelling
vilket är berättande genom den virtuella scenografin i spel. Denna berättarteknik är
intressant för att den blir betydligt mer personlig för spelaren genom att mycket
lämnas till denne att själv bygga historien utifrån vad hen hittar. Mer som skiljer
Environmental Storytelling från andra berättandetekniker är att det, i jämförelse med
exempelvis manusskrivna händelser och dialoger eller filmsekvenser, går att förmedla
berättelser utan att beröva spelaren kontrollen. Något från föreläsningen vi verkligen
fastnat för är Latent Story, vilket Gaynor beskriver som berättande dekor, det vill säga
scenografi. Scenografi omger spelaren konstant och förmedlar mening och känslor,
oavsett om spelskaparna medvetet ämnat det. Det finns i regel inte någon
tidsbegränsning på miljöberättandet. Spelaren tillåts lägga hur mycket tid hen vill på
att utforska och upptäcka i sitt eget tempo utan att heller tvingas till att se eller
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genomlida något hen kanske inte har intresse av. Detta innebär också att spelaren är i
position att välja om hen överhuvudtaget vill undersöka eller inte (Gaynor, 2013).

Environmental Storytelling i sin renaste form är att lägga ihop ett och ett. (Worch &
Smith, 2010). Worch och Smith menar att Environmental Storytelling förlitar sig
nästan uteslutande på spelarens förmåga att associera och lägga ihop olika grafiska
element till en betydelsefull helhetsbild. Det kan ses som en svaghet men är
egentligen dess styrka. Precis som Gaynor påvisar existerar Environmental
Storytelling i kontext till fast ändå utanför spelets huvudhistoria – eftersom de
förekommer i samma, ofta fiktiva värld –, och att det istället spelar på. Genom att
integrera spelarens uppfattningsförmåga och problemlösning i miljön bjuds spelare in
till att tolka situationer utifrån sig själv vilket resulterar i engagemang från spelaren
(Worch & Smith, 2010). Environmental Storytelling tillåter spelaren att bygga en
egen berättelse i deras huvud vilket göra spelaren till en berättare, istället för en
åskådare (Gaynor, 2013).

Spelforskaren Celia Pearce (2005) argumenterar att spelskapare och forskare tenderar
att vara vaga eller ospecifika vad de menar när de använder termen narrativ i
spelsammanhang. Pearce förklarar termen narrativ som beskrivningar av specifika
typer av erfarenheter, som narrativa funktioner som beter sig på olika sätt för att
förstärka gameplay. Pearce förkastar den i sammanhanget vanligt använda termen
narrativ och använder sig istället av av plot(s). Plots innefattar inte bara
händelsemönster i en historia utan även intriger samt olika typer av planer och
grafiska framställningar som ritningar, diagram och layout. Pearce hävdar att det
narrativ – eller plots – som går att finna i digitala spel (efter tillkomsten av modern
3D-grafik) skiljer sig från berättandet i böcker och film, och istället liknar
arkitektoniskt narrativ som går att återfinna i katedraler eller temaparker. Hon kallar
detta för rumsligt narrativ där själva platsen är den primära narrativa representationen
i kontrast till tidsbaserad media. Rummet är essentiell för de flesta spel och i digitala
spel blir navigeringen en betydelsefull berättandeteknik.
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1.2.2. Kulesjovs montageeffekt och McClouds Closure
Den ryske regissören och filmskaparen Lev Kulesjov (1974) undersökte under tidigt
1900-tal effekten av spela upp olika filmsekvenser i relation till varandra för att på så
sätt få åskådaren att känna och utläsa mer än om sekvenserna hade visats för sig. I
experiment visades ett klipp med en skådespelare med uttryckslös min varvat med
andra klipp föreställande en tallrik soppa, ett barn i en kista samt en kvinna på en
divan. Vid visningen trodde åskådarna att skådespelarens uttryck ändrades vid varje
klipp, som om denne reagerade på de andra klippen. Kulesjovs Montageeffekt
påvisade att åskådarna tillskrev sina egna känslomässiga reaktioner utifrån klippen till
den uttryckslöse skådespelaren (Kuleshov, 1974). Fenomenet att se delar men
uppfatta helheten kallas för Closure (McCloud, 1994), vilket bygger på Kulesjovs
Effekt. McCloud förklarar Closure som en vardaglig, oftast undermedveten
slutledningsförmåga baserad på tidigare erfarenheter. Vissa former av Closure kan
användas som berättartekniker för att skapa spänning eller för att egga åskådarens
engagemang (McCloud, 1994). Ett exempel på detta som Worch och Smith tar upp är
en scen från spelet Fallout 3 (Bethesda, 2008) där spelaren ska leta reda på barnslavhandlares gömma och stöter på en lounge, spritflaskor och en strippklubbsscen
med tillhörande dansstång. Intill dansstången ligger det en nallebjörn. Genom denna
kraftfulla berättandeteknik kan spelaren göra mentala språng och skapa slutsatser av
vad som har hänt, utan att faktiskt varit där när det hänt.

1.2.3. Ljussättning och färg
Seif El-Nasr et al. (2007) påvisar hur ljussättning kan påverka en spelares
känslostämning genom att undersöka olika filmer och tittat på hur det går att påverka
åskådaren genom att skapa spänning i en scen via ljussättning. De har genom studien
identifierat tolv olika mönster för att öka och sänka mängden spänning i film, bland
annat genom att växla ljussättningen i en bild med låg kontrast (i bemärkelsen
kontrast i ljusstyrka eller/och kontrast i varma/kalla färger) till en bild med hög
kontrast kan en öka spänningen. Detta kan även uppnås genom att gå från låg
färgmättnad till hög färgmättnad. Att omvända det och avtrubba spänningen, kan en
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istället gå från hög kontrast till låg, respektive hög färgmättnad till låg. När det
kommer till ljussättning i en spelscen tillåts en mer dynamisk komposition, där ett
flertal bilder kan presenteras visuellt beroende på interaktionen i spelmiljön. Detta
kan då styra spänningen dynamiskt och dirigeras av spelskaparen. Dessa metoder kan
då appliceras beroende på var en spelare befinner sig och var en spelare tittar.
Sjoerd De Jong (2008) behandlar ämnet karaktär på ljus samt om betydelsen av färg i
sammanhanget; ljus är färg och färg kommer i en massa olika variationer vilka i sig
tillåter ett hav av kontrastmöjligheter. De Jong tar upp färger som kan upplevas som
varma eller kalla, färger som känns aggressiva eller lugna, och mörka och ljusa färger
samt hur dessa används på logiska sätt i kombination och hur de kompletterar
varandra. Ett rött sken, som är aggressivt i förhållande till en annars mer lugn
blåtonad ljussättning, kommer i sammanhanget distrahera spelaren samt stjäla dennes
fokus på ett sätt som kanske inte är önskat.

1.2.4. Visuell vägledning och vikten av det egna upptäckandet
Henry Jenkins (2004) och Celia Pearce (2005) talar om rumsligt narrativ och
argumenterar för att stor del av berättande sker genom själva platsen där berättelsen
utspelar sig. Pearce säger att narrativ inte kommer från en linjär berättelse utan från
själva rummet. Worch och Smith (2010) beskriver hur layouten på det virtuella
fysiska rummet i vilket spelet existerar fungerar som vägledare och begränsning, samt
är del av narrativet. Även Gaynor (2013) tar upp spelmiljöers layout men främst
utifrån spelarens positionering. Genom att vända spelaren mot en händelse eller ett
narrativt objekt kan risken att något går osett minskas, och det kallas för Framing.

Gaynor (2013) visar även på att det går att använda ljussättning som en teknik för
vägledning av spelare. Genom att på olika sätt belysa hela eller delar av spelmiljöer
går det exempelvis att hjälpa spelarna att hitta spelrelaterade objekt – narrativa
element – eller att hitta vägen. Med hjälp av presentationen och ljussättningen av
scenen, kan en bidra till vad spelaren hittar och lägger vikt på när det kommer till
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utforskandet av scenen. Detta skiljer sig från skriptade scener då Environmental
Storytelling faktiskt inte kräver att spelaren följer en specifik väg, däremot så blir det
ett belönings-moment för spelaren då denne hittar en större mening och berättande i
miljön om denne hittar de berättande elementen. Genom att placera ljuskällor med
motivet att skapa intressanta siluetter går det att locka spelares uppmärksamhet. När
det kommer till den här typen av vägledning av spelare framhäver Worch och Smith
(2010) värdet av Self-paced Exploration – en idé om att spelaren tillåts att utforska en
miljö på eget bevåg utan någon visuell vägledning från spelskaparna. Detta möjliggör
unika upplevelser för individen då denne kommer komponerar sin egen uppfattning
av miljön och skapar händelserna i sitt egna huvud utifrån vad de upptäcker och i
vilken ordning. De hävdar att vissa spelskapare tenderar att påtvinga
uppmärksamheten för det som spelskaparna producerat genom vissa tekniker, såsom
ljussättning, animation, scripting o.dyl. för att de vill presentera det som de lagt ner
pengar på att producera. Även om exkluderandet av vägledning mynnar ut i att
spelaren endast hittar 20 % av de narrativa elementen i miljön så ger det ett mervärde
och förhöjer upplevelsen och engagemanget både under och utanför spelet, då
spelaren möjliggörs att diskutera dennes unika upplevelse och tolkningar utifrån vad
de funnit i miljön.

1.3. Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att vi vill samla tekniker inom Environmental Storytelling och
testa hur dessa tekniker samspelar med varandra och på så vis påverkar berättandet i
en mindre spelscen.

Med utgångspunkt i dessa tekniker ämnar studien undersöka hur det går att influera
scenens berättande genom att leda spelaren – med hjälp av ledande och förstärkande
visuella element – till narrativa objekt och på så sätt påverka dennes uppfattning av ett
scenario, men även iaktta huruvida spelarens sätt att utforska en miljö påverkas.
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Vidare inkluderas även utformning av scenografin för att maximera spelarens
utforskningsförmåga som en del av detta syfte.

Frågeställningen är följande:
På vilka sätt kan en som spelutvecklare styra en spelares uppmärksamhet, samt
påverka dennes medvetna och omedvetna val i en spelmiljö genom
Environmental Storytelling -tekniker och visuellt förstärkande element?

1.4. Disposition
Introduktion
Under detta kapitel behandlar vi det bakomliggande syftet för studien, vad vi vill
undersöka och varför, samt vilken frågeställning vi vill få besvarat med studien. Här
tar vi även upp en sammanfattning av studien; utförande, resultat och egna teorier.
Teori och Metod
I detta kapitel behandlar vi all kringliggande forskning vi använder oss av som
bärande teori kring Environmental Storytelling och scenografi, likaväl som teorin
bakom forskningsmetoderna vi använder oss av i studien. Under detta kapitel finnes
även de etiska aspekterna kring hur vi bedriver studien, för informanterna och oss
själva.
Resultatet
Under detta kapitel presenteras resultatet från studien, sessionerna och intervjuerna i
form av svar på frågorna under intervjun, men även kompletterande kartor och
diagram.
Analys
Analys-kapitlet innehåller analyser grundat på informationen vi samlade på oss under
intervjun, med bearbetning baserat på den metodteori vi insamlat inför studien. Vi ser
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på vad informanterna har svarat i studien och kompletterar informationen vi fått från
detta med de rörelsemönster vi samlat på hur informanten rört sig i scenen.
Diskussion
Under detta kapitel för vi en diskussion huruvida det antingen går att vidareutveckla
dessa tekniker, och i så fall hur, eller hur dessa tekniker inte är generellt
anpassningsbara, samt vad eventuellt, den felande faktorn kan vara i detta fall.
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2. Metod och teori
Studien ämnar undersöka huruvida det genom användandet av visuellt förstärkande
element – som ljussättning och layout – är möjligt att leda spelare till olika berättande
objekt i en virtuell scen, samt undersöka hur dessa element påverkar spelarens
utforskande och slutledningar. Detta har gjorts genom författandet av ett dödsfall med
två uttänkta scenarion, skapandet av ett virtuellt rum för iscensättning, utplacering av
ledtrådar – delar av montaget informanterna är tänkta att sätta ihop – och
spelsessioner (inspelade) med informanterna och intervjuer.

Vi valde att dela in studien i två separata fokusmoment; vägledning och berättande.
Separationen av dessa är i grunden till för att kunna lättare utgöra och kartlägga vilka
tekniker det var som påverkade vilka val spelaren gjorde i spelmiljön.

2.1. Metod
Studien fokuserade på beteende och tankar kring utforskande, och ett genomgående
tema har varit värdet av den egna upplevelsen. För att komma nära spelarens
uppfattning användes en kvalitativ approach genom semistrukturerade intervjuer.
Dessa intervjuer utformades efter Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011)
samt En liten lathund om kvalitativ metod, med tonvikt på Intervju (Hedin, 2011).

2.1.1. Scenuppbyggnad
Till studien har det byggts upp en virtuell spelmiljö i 3D-grafik. Scenen föreställer ett
arbetsrum/bibliotek i en gammal herrgård med viktoriansk stil och inredning. I
centrum av rummet ligger den nyligen framlidne av herrgårdens bofaste – Lord Yourd
– under ett skynke. Det var upp till informanterna att lista ut vad eller vem som bragt
Lord Yourd livet. Detta har gjorts genom att det i scenen finns olika ledtrådar som –
genom montageeffekten – kunde kopplas ihop till två olika förklarande
händelseförlopp:
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!
bild 1 – Skiss över informanternas startpositioner samt förväntade rörelsemönster.

För att kunna testa de olika vägledande elementen skapades tre versioner av scenen;
alla innehöll samma narrativa objekt och element à la montageeffekten, men
ljussättning och Framing varierade beroende på vilket – om något – scenario vi vill
försöka leda informanten till. Detta gjordes som följande:
• I version #1 – ”Mysteriet med mordet” – användes ljussättning och startposition
för att förstärka och åskådliggöra ledtrådarna kopplade till scenariot.
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• I version #2 – Scenario ”Mysteriet med den giftiga svampen” – användes
ljussättning och startposition för att förstärka och åskådliggöra ledtrådarna
kopplade till scenariot.
• I version #3 – Inget speciellt belyst scenario – sökte vi inte belysa eller rikta
spelaren mot något enskilt av de två scenariona. Belysningen och startpositionen
hölls därför neutral.
Den tredje versionen skapades som ett slags fel-test; vi försökte inte leda spelarna till
något av scenariona utan ville istället undersöka deras rörelsemönster och utforskande
genom Self-paced Exploration.

• Montageeffekten och Latent Story:
Vi har till experimentet skapat två montage av ledtrådar för två olika scenarier som
förklarar Lord Yourds död. Bägge scenarion har x antal ledtrådar (Bilaga 2,
Tabell 1) – Latent Story – var och det är deltagarnas uppgift att tolka dem och sätta
ihop en teori om händelserna.
• Framing och layout
Scenen designades så att det skulle bli naturligt att gå runt i en cirkel och spelaren
placeras så att denne är tänkt att röra sig medurs. Rummet är rektangulärt med en
soffgrupp centrerad som ska fungera som ett rundningsmärke. Här ligger även den
döde Lord Yourd under ett skynke, centrerad i rummet. Ledtrådarna är sedan
utplacerade – med undantag för de i närheten av liket – längst kortsidorna av rummet,
likt ett spår av brödsmulor runt själva mordplatsen.
• Ljussättning:
Beroende på vilket scenario vi hoppades på att leda deltagaren till varierade
ljussättning. I den första scenen kommer ledtrådarna för scenario #1 lysas upp, i den
andra belyser vi ledtrådarna för scenario #2, och i det tredje har vi en mer allmän
och onaturlig belysning av rummet där ingen ledtråd får unik belysning. Under
scenario #1 och #2 finns även en funktion som får utvalda objekt lysas upp med ett
starkare sken när spelaren tittar på det från nära håll. På ett narrativt objekt har vi
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använt oss av negativ ljussättning som ledande element. Ljuset i ljusstaken som
används för att slå ihjäl Lord Yourd har – till skillnad från de andra ljusen det står i
grupp med – har slocknat. Detta avbrott i mönstret är tänkt att påkalla spelarens
uppmärksamhet. När denne närmar sig det slocknade ljuset så kommer mordvapnet
lysas upp genom tidigare förklarad funktion.

2.1.2. Scenarion
1. Mysteriet med den giftiga svampen
Lord Yourd har tillbringat en härlig hösteftermiddag med att plocka läcker svamp i
skogen. Det fanns rikligt med spännande svampar och det dröjde inte länge innan
Lorden kunde styra kosan hem med en korg fylld med spännande läckerheter. Väl
hemma slog han sig ner bland alla sina böcker, varav ett flertal rörande just ämnet
svamp, för att rensa sin skörd. Efter en stund hade tillräckligt mycket av svampen
rensats för att kunna användas till kvällens middag. Lord Yourd letade reda på ett
recept på en mustig svampsoppa som han sedan lät tillagas. Nu kom det sig så
olyckligt att Lord Yourd av misstag plockat en korg full av den dödligt giftiga
svampen Toppig Giftspindling. Detta ödesdigra misstag ledde till att han efter bara ett
par skedar föll död till golvet.

Bevis för detta i scenen:
•

Kalendern; påvisar att svampplockning har planerats och utförts.

•

Svamprensningsstationen med suspekt svamp; påvisar att svamp
plockats. Svampen ser aningens giftig ut.

•

Svampböcker och recept; påvisar att svampen kan vara giftig samt att
den använts till matlagningen.

•

Icke avslutad portion svampsoppa – Påvisar att Lorden dött efter det
att middagen påbörjats men innan den avslutats.
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2. Mysteriet med mordet
Det var en sen, stormig höstkväll och Lord Yourd satt framför brasan i
stora rummet och njöt av en gudomlig svampsoppa. Men precis innan det att
han skulle ta första skeden klämtade dörrklockan. Muttrande ställde Lord
Yourd ifrån sig sin soppa på soffbordet och gick för att se efter vem det kunde
vara som störde hans middag. Det visade sig vara hans gamle vän och älskare
Grevinnan Gazpacho. Lord Yourd och Grevinnan hade kommit överens om att
ta en drink under kvällen men det var först vid 22-tiden – det vill säga först
om tre timmar! Lord Yourd släppte (trots att denne var i nästan oförskämt god
tid) gladeligen in sin gamle vän och de gick tillsammans tillbaka in i stora
rummet där Lord Yourd erbjöd sin gäst en tallrik soppa. Grevinnan Gazpacho
var inte hungrig, men den utlovade drinken skulle sitta fint nu. De hällde upp
två rika glas med brandy som de båda smuttade på där de stod och småpratade
vid det lilla barskåpet. Men det var då något gick fasligt fel. Konversationen
bytte karaktär och blev en hätskt argumentation. Rösterna höjdes, glasen
ställdes åt sidan, glåpord kastades mellan dem båda! De förflyttade sig med
arga steg genom rummet. Lord Yourd kokade av ilska och sa vidriga och rent
ohyfsade saker om Grevinnan Gazpacho som nu såg rött. Hon fattade ett
stadigt tag om en av ljusstakarna på hyllan ovanför den öppna spisen och
drämde med en omänsklig kraft till Lord Yourd rakt i ansiktet! Ljusstaken
krossar inte bara Lordens monokel utan även hans skallben. Han var död innan
han slog i golvet.

Bevis för detta i scenen:
•

Två kupor med körsbärsbrandy – Påvisar att två personer hade vistats i
rummet under kvällen.

•

Kalendern – Påvisar planerat möte på kvällen.

•

Krossad monokel – Kan kopplas till våldsbrottet.

•

Blodig ljusstake – Mordvapnet.
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2.1.3. Forskningsmetod
Sammanfattning av Brymans teorier
(Bryman, 2011) Semistrukturerade intervjuer går till så att frågorna inte kommer i en
förutbestämd ordning utan att de istället anpassas efter det informanten talar om.
Detta ger utrymme för intervjuaren att under intervjun anpassa ordning och
formulering samt utforma nya frågor för djupare förståelse. När det kommer till
kvalitativa studier och att föra en intervju inom detta område, så är det önskvärt att
låta intervjun röra sig i flera olika riktningar. Det kan bidra med kunskap om vad
informanten upplever vara relevant och viktigt.

Bryman (2011) berättar om att avvika från de olika formerna av intervjuguider eller
frågescheman kan få ske i stor utsträckning under en semi-strukturerad intervju, för
att kunna tillåta att nya frågor formuleras som uppföljning på de svar som
informanten gett. Det kan ställas nya frågor, ändra frågeföljden för att skapa ett bättre
flöde och till och med ändra på ordalydelsen för frågeformuleringarna, just för att
öppna upp informanten.

Något som är viktigt under en intervju av denna form är att tonvikten bör ligga på hur
informanten uppfattar och tolkar frågor och begrepp, skriver Bryman. Med detta
innebär det menar Bryman det som informanten upplever vara viktigt vid en
förklaring och förståelse för händelser, mönster och beteenden. På grund av detta bör
frågorna alltid formuleras utifrån vem det är som intervjuas eftersom att olika
personer kan uppfatta olika frågeformuleringar på olika sätt.

Intervjuguide
Ett underlag i form av en lista av relativt specifika teman som skall beröras under en
intervju är något som en forskare kan ha stor nytta av under en semistrukturerad
intervju. Detta kallas för en intervjuguide. Informanten har stor frihet att utforma
svaren på sitt egna sätt och frågorna inte nödvändigtvis behöver följa den ordning som
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listan över teman har i intervjuguiden. Vikten ligger på att intervjuprocessen är
flexibel, därför kan frågor som inte ingår i intervjuguiden ställas – såvida intervjuaren
anknyter de nya frågorna till något som informanten har sagt. Däremot kommer
frågorna i stort sett ställas i den ursprungliga ordningen och ordalydelsen.

Utformning av intervjuguide
Termen intervjuguide kan i själva verket innebära den korta minneslistan över vad för
områden som bör täckas i den ostrukturerade intervjun, eller för den semistrukturerade intervjun, listan över vilka frågeställningar en vill beröra eller täcka i
och med intervjun. Lofland och Lofland (1995, efter Bryman, 2011) föreslår att när en
förbereder sig för kvalitativa intervjuer, så ska en fråga sig vad det är i detta som är
förbryllande eller oklart. Detta kan en tillämpa denna fråga på var och en av
frågeställningarna som en formulerat. Detta är en teknik som då kan i sin tur generera
flera frågeställningar. Bryman tar upp hur en kan stimulera sin egen undran kring
frågeställningarna med olika aktiviteter likt den Lofland och Lofland (1995, efter
Bryman, 2011) tagit upp, men även med hjälp av diskussion tillsammans med
kollegor, vänner och släktingar, samt genomgång av litteraturen på området.
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Etiska aspekter
Bryman tar även upp att det är viktigt att vara ärligt och öppen kring sin
undersökning, allt deltagande är frivillig och informanterna måste ge sin tillåtelse hur
och att den insamlade data skall användas och till vilket syfte och kontext. Helst skall
detta ske skriftligt i god tid innan undersökningen startar. Helst ska detta ges skriftligt
genom ett informationsbrev och innehålla följande:
• Vem en är
• Syftet med undersökningen
• Att resultatet behandlas konfidentiellt
• Att deltagande är frivilligt och att hen kan avbryta när som helst
• Vem hen kan kontakta om denne undrar något
• Hur resultaten ska användas
• (Eventuell) Inbjudning till att ta del av resultatet i någon form

Bryman tar även upp att en ibland kan behöva komplettera intervjun i efterhand,
exempelvis om något en glömt att fråga eller information som är otydlig. Även detta
kan då ingå i informationsbrevet.

Sorteringstekniker
Enligt Hedin kan en undersökning göras på ett mer strukturerat och standardiserat sätt
än genom intervjuer. Då finns sorteringstekniker att använda för att undersöka hur
människor uppfattar ett visst område. Det finns ett flertal olika sorteringstekniker en
kan använda sig. Ett exempel är att låta personer kortfattat skriva ner de händelser
som forskaren är intresserad av i kronologisk ordning. Hedin menar att en då får en
överblick över de viktiga faktorerna som berörs eller ska ingå i situationen som an vill
undersöka. Sedan menar Hedin att en skall skriva ut dessa faktorer på små kort, för att
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sedan låta informanterna sortera dessa kort utefter de frågeställningar en har, som
exempel sortera dem i tre högar utifrån hur pass mycket varje kort säger Dig om
behandlingens vardagsnytta; mest nytta, mitt emellan-nytta, minst nytta. Hedin menar
att använda flera olika metoder, ofta rekommenderas i kvalitativa studier då det ger en
bredare belysning och kan nyttja att metoderna kan stödja varandra, och på så sätt,
öka trovärdigheten i den insamlade data. Detta kallas för (metod-/data-) triangulering
(Hedin, 1996).

2.1.4 Utförande av intervju och session
Session
En session innehöll en introduktion av oss och av studien, etiska aspekter, information
om dokumentationen och publicering, samt praktisk information om deltagarens
uppgift. Efter att informanten fått ställa frågor, förstått sin uppgift och hur dennes
deltagande skulle användas, samt förstått sin uppgift startades ljudupptagningen samt
bildinspelningen av skärmen. Informanten instruerades att välja en av de tre scenerna
och spelsessionen påbörjades. Denna pågick tills informanten kände sig nöjd och
trodde sig ha listat ut vad som hade hänt.

Vi genomförde 6 sessioner och intervjuer. Två informanter per scen, med de tre
nämnda scenarion och scener.

Intervjuguide
Inför utformandet av intervjuerna sammanställdes en intervjuguide – som en
vägvisare för vilka frågor och följdfrågor som informanterna skulle få besvara.
Intervjuguiden byggde på informanternas slutledningar samt rörelsemönster i scenen.
Frågorna som besvarades här var:
• Vad är det som har hänt i scenen?
• Vem är det som har dött och varför?
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• Hur har informanten kommit fram till detta?
• Hur har informanten rört sig?
Utifrån dessa frågor samanställdes ett intervjumanus.

2.1.5. Fokusområden för analys
Vi valde att dela in studien i två separata fokusmoment; vägledning och berättande.
Separationen av dessa är i grunden till för att kunna lättare utgöra och kartlägga vilka
tekniker det var som påverkade vilka val spelaren gjorde i spelmiljön.

Vägledning
Det första momentet ser vi på hur vi som spelskapare med hjälp av Environmental
Storytelling -tekniker kan ledsaga en spelare i en spelmiljö genom att belysa vissa
narrativa objekt. Detta moment har fokus på tekniker som kan användas för att hjälpa
en spelare till att navigera, hitta kontextuellt relevanta element, samt bidra till en
narrativ spänning i en spelmiljö. För att undersöka vägledningens effekt på spelaren
så spelar vi in spelsessionen och kartlägger spelarens rörelse i miljön, samt ser hur
pass lång tid spelaren tillbringar på de olika platserna i miljön.

Berättande
I det andra momentet ser vi på hur vi med hjälp av bland annat Kulesjovs montageeffekt (Kuleshov, 1974), kan skapa en berättelse med hjälp av att binda ihop narrativt
intressanta objekt i miljön med hjälp av det första momentet, samt med urval av
objekt och med val av utplacering av dessa objekt i samband med spelmiljöns flöde.
För att undersöka spelmiljöns berättande för vi en intervju med spelaren där vi ser om
och hur denne drar paralleller mellan de utplacerade narrativa objekten. Trots att vi
har förutbestämda scenarion i vad som har hänt i spelmiljön så fokuserar inte detta
moment på huruvida informanten utläser ”rätt” scenario eller ej, utan fokus ligger mer
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på att informanten skapar sig en berättelse med de narrativa objekten vi vill belysa
under respektive scenario.

2.1.6 Pilotintervju
Inför studien så utfördes en pilotintervju. Detta var dels för att testa hur
intervjutekniken applicerade sig på vår typ av studie, men även för att få tillfälle att
speltesta vår miljö, testa våra teser och få möjlighet att detaljanpassa scenografin
utifrån en utomstående persons perspektiv då vi själva fann oss jäviga inför huruvida
allt i scenen var uppenbart eller ej.
Pilotintervjun gav ett informativt resultat. Informanten fick spela scenario #1 –
Mordet. Det var under denna session vi insåg att vi behövde fler tydliga visuellt
vägledande element att implementera i scenen, samt vidareutveckla den tidigare
forskningen kring dynamisk ljussättning, men även en uppfattning om hur lång tid en
intervju och session skulle ta att genomföra.
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2.2. Teori
2.2.1. Premiss
Spel är ett medium för att berätta historier. En väsentlig skillnad mellan digitala spel
och andra berättarmedier är den virtuella världen och de möjligheter det tillför. Vår
premiss är att om spelare ges utrymme att själv få ta del av den värld i vilket spelet
utspelar sig kommer denne att bli mer personligt involverad och underhållen.
Environmental Storytelling är en välfungerande berättarteknik och ett starkt
underhållande fenomen då det är en större personlig bedrift att ha upptäcka något
själv än att bli handhållen av spelskaparna under sitt äventyr (Worch & Smith, 2010).
Premissen innefattar även att det går att påverka spelarens rörelsemönster genom
narrativa ledande element, samt få en spelare att iaktta vissa element mer med hjälp
av samma teknik (Gaynor, 2013).

2.2.2. Förväntat rörelsemönster
Vi antog att informanterna som fick spela scenario #1 och #2 skulle röra sig medsols
runt scenen och först och främst hålla sig till de belysta delarna av rummet, oavsett
vilken startposition de hade. Rörelseriktningen förväntades därför att de narrativa
objekten hade placerats ut så att det närmsta narrativa elementet låg i ett sådant
mönster och att bryta det mönstret – gå motsols – gav en längre väg till nästa narrativa
element. Efter att alla ledtrådsplatser har besökts en gång kommer mönstret brytas och
bli mer kaosartat; spelaren förväntades röra sig mer mellan ledtrådarna för att
sammanställa ett montage. Informanterna som spelade scen #3 förväntades också röra
sig i en cirkel runt scenen men inte nödvändigtvis medsols. Då rummet i denna
version var väl upplyst antog vi att avstånden mellan objekten inte skulle vara
märkbara på samma sätt som i de mörkare scenerna, och att de istället skulle röra sig
mer fritt genom rummen och efter de scenografiska objekten – inte bara de narrativa.
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2.2.3. Förväntad effekt av Environmental Storytelling -elementen
Vi hade till studien skrivit en kort historia rörande den fiktiva Lord Yourds död. Vi
ville här använda oss av montageeffekten i kombination med olika tekniker hämtade
från Environmental Storytelling för att leda testdeltagarna till en av två möjliga
förklaringar till vad som ligger bakom Lord Yourds död.

•

Montageeffekten och Latent Story:
Eftersom Environmental Storytelling bygger på betraktarens
slutledningsförmåga byggde experimentet på hur väl vi planerade och
presenterade scenen. Vår förhoppning var att deltagarna skulle kunna lägga
ihop ledtrådarna och lista ut vad som skett och även i vilken ordning.

•

Framing och layout:
Det som skilde de olika versionerna av scenen var bland annat informantens
startpunkt. Vår förhoppning var att spelaren skulle ta sig därifrån ganska
snabbt och fram till liket, och därifrån fortsätta runt (medsols) i rummet för att
sedan komma tillbaka till mitten.

Mordvapnets placering var tänkt att dra till sig uppmärksamhet i och med att det står i
kontext till de andra ljusstakarna men är ensam om att inte brinna.
Porträttet, liket och monokeln var placerade i direkt kontakt med varandra för att det
skulle bli lättare att lägga ihop detta montage om vem det var som mördats.
•

Ljussättning:
Ljussättningen varierade beroende på vilket scenario vi hoppades på att leda
deltagaren till. I den första scenen kommer ledtrådarna för scenario #1 lysas
upp, i den andra belyser vi ledtrådarna för scenario #2, och i det tredje har vi
en mer allmän och onaturlig belysning av rummet där ingen ledtråd får unik
belysning. Under scenario #1 och #2 finns även en funktion som får utvalda
objekt lysas upp med ett starkare sken när spelaren tittar på det från nära håll.
Önskad effekt är här att det ska bli ännu lättare att upptäcka ledtrådar.
Ett objekt har vi använt oss av negativ ljussättning som ledande element.
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Ljuset i ljusstaken som används för att slå ihjäl Lord Yourd har – till skillnad
från de andra ljusen det står i grupp med – slocknat. Detta avbrott i mönstret är
tänkt att påkalla spelarens uppmärksamhet. När denne närmar sig det
slocknade ljuset så kommer mordvapnet lysas upp genom tidigare förklarad
funktion.
Vi förväntade oss att informanterna först och främst skulle röra sig mellan de upplysta
delarna av rummet. Först när de områdena var avklarade skulle informanterna röra sig
bortom de upplysta delarna.

2.2.4. Förväntat resultat av deltagarnas montagetolkningar
Vi förväntade oss kunna – med hjälp av de olika teknikerna – leda informanterna till
det tänkta scenariot för den version de spelade. Det ena scenariot var mer dolt än det
andra och vi antog att chansen skulle öka att just det upptäcktes skulle vara större hos
dem vi försökte leda till just det.
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3. Resultat och analys
3.1. Scenernas struktur

Bild 2 ”Scenario 1” - Startposition och narrativa objekt som belyser scenario 1

Bild 3 ”Scenario 2” - Startposition och narrativa objekt som belyser scenario 2
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Bild 4 ”Scenario 3” - Startposition för scenario 3 och samtliga narrativa objekt

3.2. Informanternas uppfattning om scenariot
• Scenario 1-1 - En person har blivit mördad genom förgiftad svampsoppa
• Scenario 1-2 - Lord Yourd har blivit förgiftad av grevinnan Gazpacho genom giftig
svampsoppa. (Reviderad till Lord Yourd har blivit ihjälklubbad med ljusstaken av
Gazpacho)
• Scenario 2-1 - En person har dött av svampförgiftning
• Scenario 2-2 - Lord Yourd har blivit ihjälklubbad med ljusstaken.
• Scenario 3-1 - Mamman har ätit giftig svamp och dött. Sonen har täckt över liket
inför en dejt.
• Scenario 3-2 - Lord Yourd har blivit ihjälklubbad med ljusstaken av grevinnan
Gazpacho.

Samtliga informanter hittade de narrativa elementen som belyste scenariot för
svampförgiftning, dock var ljusstaken ett starkare bevis och vägde tyngre än de
element som påvisade förgiftningen då samtliga informanter som fann ljusstaken med
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blod på gissade på att det var Lord Yourd som blivit mördad med detta tillhygge.
Dessa informanter hade dessutom en större säkerhet av vad som har hänt i scenen än
de som inte fann ljusstaken och blodet.

De som lyckades hitta ljusstaken var de informanter som spelade följande scenarion:
2-2, 3-2, samt 1-2. Dock hittade informanten i scenario 1-2 ljusstaken först efter
mikrofonen hade stängts av. Detta var då det enda scenariot som ljusstaken belystes
där informanten faktiskt fann ljusstaken, även om det var efter det att intervjun
avslutats.

I de lägen då spelarna uppgav en klar uppfattning av scenariot tidigt i scenen så
innefattade det en större risk att spelaren letade efter bevis som stödjer den
uppfattningen snarare än att leta efter ledtrådar för ett nytt scenario. Detta kan vara
anledningen till att många faktiskt missade ljusstaken, speciellt de informanter som
spelade scenen som skulle belysa scenario #1 – ljusstaksmordet – eftersom att de
informanterna hade hittat de narrativa objekten som stödjer scenario #2 –
svampförgiftningen – först.

3.3. Tid tillbringad under spelsession
• Scenario 1-1 - 4:09
• Scenario 1-2 - 8:05
• Scenario 2-1 - 3:09
• Scenario 2-2 - 16:13
• Scenario 3-1 - 3:35
• Scenario 3-2 - 6:08
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Tiden angiven är så länge informanten spelade innan hen angav att denne kände sig
klar. Därefter påbörjades intervjun där informanten fortfarande kunde navigera i
miljön. Variationen mellan längden på spelsessionerna var relativt jämn, dock med
några avstickare.
Informanterna fick själva bestämma hur lång tid de tillbringade i scenen. Även om det
inte går att dra några generella slutsatser från en så här pass liten skara informanter så
går det att dra paralleller mellan den tid de tillbringade i scenen och deras
engagemang gentemot scenen och mysteriet; det vill säga Self-paced Exploration.

3.4. Informanternas rörelsemönster i scenen
Vi förväntade oss att det skulle gå att utläsa ett tydligt mönster ur informanternas
utforskande av scenen; en tes var att informanterna skulle – i alla fall till en början –
röra sig medsols i en cirkel runt i rummet till närmsta upplysta objekt. Det visade sig
endast stämma för tre av de sex informanterna, där två av de tre andra istället gick
motsols, och den sista påbörjade en motsolscirkel men bröt den halvvägs igenom –
sannolikt för att den blev nyfiken på ett objekt längre bort. Vissa av informanterna
berättade att de hade en slumpmässig utforskning i miljön i kombination med en
översiktsuppfattning.

”Mm, jag kan ju säga att först så gick jag ju bara omkring, bara så här.. Blajjade lite, men så
här, när jag skulle börja undersöka, då började jag från där jag hade spawnat och tänkte lite
mer i kammande stil; gå igenom rummet från där jag hade börjat, lite så här från sida till sida,
fast i en cirkel runt kanske var det snarare.”
- Informant från scenario 1-2

En informant berättade att denne har en förutbestämd strukturell utforskningsteknik
som hen applicerar i varje spel denne spelar. Detta innebar att först skaffa sig en
överblicksbild av en scen och få en uppfattning om hur scenen ser ut samt att då
mentalt notera och planera en rutt i scenen som hen skall röra sig i när hen finkammar
scenen. En annan informant förklarade att musen hade fastnat en kort stund vilket fick
hen att utforska åt det hållet som musen pekade åt.
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Majoriteten av informanterna tillbringade överrepresenterat mest av sin sessionstid
vid skrivbordet. Detta förklarade några av informanterna att det berodde på att det
verkade vara någonting läsbart vid den platsen vilket gjorde att de gick fram och
försökte se vad det stod. Större delen av informanterna tyckte även att stor del av
texten var svårläst vilket i sin tur gjorde att de tillbringade mer tid där i ett försök att
tyda texten. Fenomenet att dröja vid svår-tydda eller -tolkade objekt var
återkommande. Ett exempel var en informant som inte lyckades utgöra vad för objekt
som låg bredvid liket (monokeln) vilket resulterade i att denne tillbringade en stor del
av sin tid i scenen kring det objektet i hopp om att förstå för vad det kunde vara.
Teorin hen hade var att det var ett fickur som hade krossats, eller att det var en
kompass. Om det var ett fickur så tänkte informanten att det kanske gick att avgöra
vilken tid som mordet har begåtts.

3.5. Vägledning i scenen
När det kom till huruvida vi lyckades att vägleda informanterna till de relevanta
objekten i scenen så har vi haft ett lyckat resultat. Även om rörelsemönstret inte var så
enhälligt som vi först förutspådde så rörde sig informanterna till de objekt vi belyste
relativt direkt. Monokeln var ett objekt som samtliga informanter hittade i de scenerna
med belyst vägledning men som missades av de informanter som spelade scenario 3.

Attraktionstabellen (Bilaga 2, Tabell 1) är baserad på hur lång tid informanterna har
tillbringat kring de narrativa elementen och hur många attraktionsattribut objektet har
tilldelats av oss. Attraktionsattributen är produkter av de svar som informanterna gav
under intervjun i kombination med videoupptagningarna, samt hänvisningar till
vägledande element som Gaynor (2013) tar upp. Exempelvis så har skrivbordet med
böckerna många attribut i tabellen; genomgående för samtliga sessioner var
skrivbordet ett av de mest besökta områdena.
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Bild 5 ”Heatmap 1-1” - Områden där informant för scenario 1-1 stannade till, samt de narrativa
objekten för scenario 1.

Bild 6 ”Heatmap 3-1” - Områden där informant för scenario 3-1 stannade till, samt de narrativa
objekten för scenario 3.

Dessa heatmaps framställdes utifrån analys av videoinspelningarna för att visa
informanternas intresseområden.
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3.6. Informanternas reflektioner

Majoriteten av informanterna la ner tid på att försöka skaffa sig en uppfattning om
den egna identiteten i kontext till scenen och narrativet. Det blev en del av
utforskningen – eller åtminstone en del av mysteriet att lösa – när de utforskade
miljön. Eftersom att vi inte hade någon uttalad identitet till spelaren la vi heller ingen
vikt på att förklara detta i miljön. Det till trots så gav vi heller inte den informationen
till deltagarna om att vi inte har en uttänkt identitet till spelaren. Det fanns även en
informant som ställde frågor kring vilken identitet denne har under själva
spelsessionen, dock gav vi inget svar på den frågan med risk för att riskera påverka
slutsatserna denne drar av scenariot. Ett par av informanterna spekulerade i att de
själva var mördaren. En av informanterna lade lika stor vikt på att lista ut sin egen
identitet som på det tänkta mysteriet.
”Vem jag är är kanske den stora frågan. Vem är jag?”
”… i så fall är det möjligtvis jag som har dödat den här personen.”
- Informant för scenario 1-2

Det var flera informanter som inte med säkerhet kopplade ihop Lord Yourds kropp
med porträttet då de ställde sig frågande till att någon skulle pynta sitt hem med ett
stort porträtt föreställande sig själv. Då var det mer troligt för dessa informanter att det
snarare var en ättling eller annan släkting till ägaren av bostaden, vilket då ledde bort
de informanter från troligheten att det de facto var Lord Yourd som låg mördad i
scenen.
”... om man är självgod så skulle det ju kunna vara den här killen, som är ovanför spisen.”
- Informant för scenario 2-1

”Det är väl inte så många som är så narcissistiska att de har bilder på sig själv
heller, utan det är säkert någon släkting eller så.”
- Informant för scenario 1-1
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”… porträttet på Lord Yourd får mig att tro att det är personen som bor här, alternativt är
ättling till Yourd.”
- Informant för scenario 1-2

En trolig anledning till att det inte var en lika självklar koppling som planerat var att
monokeln – som var ett tänkt associeringsobjekt mellan kroppen och tavlan – visade
sig väldigt svårtydd av flera informanter:

”Jag tänkte att det var en klocka i alla fall. Det kunde varit en kompass…”
- Informant för scenario 1-1

”Något sort smycke ligger intill… Intill det jag tror är en kropp.”
- Informant för scenario 1-2
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4. Diskussion
Eftersom tolkningen av scenariorna har varit så pass olika hos de olika deltagarna,
finns det en potentiell vidareutveckling kring studien på denna front. Många av
deltagarna har skapat sig en tolkning på vad som har hänt i scenen som dels har haft
en djupare förklaring än det vi författade inför studien. Det en skulle kunna studera är
vilken påverkan dessa tekniker har ur ett psykologiskt perspektiv på spelarna. Det vill
säga, ta upp vilka aspekter som kan ha en inverkan på tolkning av de narrativa
elementen i scenen. Detta är även applicerbart på de diskrepanser vi fick gällande
rörelsemönstret. En möjlig orsak till att tolkningen varit så olika bland de olika
delarna kan mycket väl vara kopplad till det som McCloud (2007) kallar för Closure;
att åskådaren skapar sin egen berättelse mellan raderna. Dessa berättelser som skapas
kan med stor sannolikhet variera på grund av olika personers egenskaper av
berättande, deras koppling till symbolik och även de erfarenheter de har kopplade till
de element och objekt i just den kontexten.

En viktig aspekt att ta upp är både forskarnas och urvalsgruppens kulturella och
etniska homogenitet. Alla inblandade faller under samma eller likvärdiga kategori i
utbildning, etnicitet, ålder, sociala förhållanden, osv.. Och att studiens
experimentscenario bygger på ett klassiskt, västerländskt mordmysterium – som går
att återfinna i de flesta medier såsom noveller, filmer, radio och spel – är antagligen
avgörande i deltagarnas förmåga att ta in och tolka ledtrådar.

Tack vare att majoriteten av våra narrativa element i scenen har varit implicita, så har
mycket lämnats för tolkning av informanterna till skillnad om de varit explicita såsom
text och dialog. Att huvudsakligen använda sig av implicita objekt i en scen medför
viss problematik men även en del belöning. Problematiken är –såsom en kan tyda i
resultatet– att spelaren kan ha svårt att inse vad det är en iakttar och att olika spelare
tolkar miljön på olika sätt. Dock kan en även se detta som dess styrka. Worch och
Smith (2010) berättade att styrkan bakom Self-paced Exploration låg i att spelarna
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engagerar sig mer i spelet genom unik utforskning. Exempelvis så kan en spelare hitta
en del av de narrativa element som placeras ut i spelet och att en annan spelare kan ha
hittat en annan del. På det sättet så skapar det ett community där spelare möts utanför
spelvärlden och diskuterar sina tolkningar och berättelser om vad just de har hittat.
Genom att använda sig av implicita element i en scen så kan spelare mötas på
liknande sätt och tolka dess innebörd utifrån ens egna perspektiv och få fram nya
tolkningar av spelets historia.

Processen kring uppbyggnaden av scenen har – som många arbetsprocesser – haft viss
problematik kopplat till sig. Vi valde att presentera scenen i en spelmotor vi inte
tidigare jobbat i vilket resulterade i att det drog ut på tiden att sammanställa något vi
kunde använda för studien vilket kan ha påverkat resultatet. Ett annat problem som vi
märkte i ett sent skede var en förinställd funktion i spelmotorn som resulterade i att
det låg ett svagt men märkbart ljussken över hela scenen. Detta gjorde att vi inte fick
till det mörker vi ville ha i de icke upplysta delarna i framförallt version #2 av scenen
där skrivbordet kändes upplyst trots att vi släckt de ledande lamporna som fanns där i
version #1. Funktionen för hur vi stängde av detta upptäcktes inte förrän det var
försent att ändra. Vi tror inte att detta hade påverkat resultatet markant men dessa
avstickare tog tid som kunde lagts på att optimera studieobjektet.

Om spelarna uppgav en klar uppfattning av scenariot tidigt i scenen så innefattade det
en större risk att spelaren letade efter bevis som stärkte den uppfattningen snarare än
att leta efter ledtrådar för ett nytt scenario. Detta kan vara anledningen till att många
faktiskt missade ljusstaken, speciellt de informanter som spelade scenen som skulle
belysa scenario #1 – ljusstaksmordet – eftersom att de informanterna hade hittat de
narrativa objekten som stödjer scenario #2 – svampförgiftningen – först.

Det vi inte var förberedda på var att det skulle vara en så pass stor dragningskraft till
text. Att spelarna skulle ha sådan enhällig vilja att läsa på objekt som de kopplar till
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läsbar text var en faktor som kan ha haft en påverkan på dels rörelsemönstret, men
också hur stor vikt de läsbara narrativa objekten kan ha för att skapa sig ett scenario.

Vi var även positivt överraskade av variationerna och djupet kring
bakgrundshistorierna som skapades av informanterna genom de – av oss – omedvetet
utlagda montagen. En av informanterna spekulerade i att Lord Yourd var en psykolog
– med tanke på alla psykologiböcker som fanns i bokhyllorna – och att grevinnan
Gazpacho var en patient som hade spillt ut en hemlighet för mycket till Lord Yourd.
Psykologi-böckerna var inte någonting vi hade tänkt skall ge någon vidare tankegång
eller koppling till miljön, då det var orelaterat till de andra narrativa objekten, men
även småsaker som detta kan ge ett djup baserat på en åskådares slutledningsförmåga
då även kopplat till McClouds Closure (2007) och Kulesjovs (1973) montage effekt.

Det kan dock ha funnits en faktor i huruvida vissa av informanterna kan ha blivit
påtvingade att hitta på ett scenario då de kan ha känt att det skulle förväntas av dem.
Detta var något vi försökte balansera ut med att ställa frågor såsom ”är det något i
scenen som du känner förbryllat dig?” (citat från intervju-fråga). Frågorna såsom
denna var menad att kunna avläsa om det var något som informanten tyckte var
oklart. Ifall informanten då har valt att basera sitt scenario på något element hen inte
hade fått grepp om så skulle det kunna antas att det fanns en faktor där informanten
kan ha känt sig påtvingad att hitta på ett scenario.

Urvalsgruppen utgick ifrån människor i vår närhet som hade en måttlig till stor
spelvana. Det tåls att diskuteras om resultatet hade blivit densamma om det hade varit
mer variation på urvalet av informanter. Om vi exempelvis hade använt oss av
informanter med ingen eller låg spelvana så kan ovana med spelkontrollen ha
påverkat det som informanten kunnat ta del av i scenen. Dock skulle det ha varit
intressant att få insamlad data från en mer varierad urvalsgrupp.
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Då vi hade skärminspelning som alternativet för insamling av data kring
rörelsemönster så skulle en kunna göra en mer precis insamling av den typen av data
för en mer analytisk studie. Detta kan göras genom att exempelvis logga spelarens
koordinater och kamerarörelser för att sedan rendera ut dessa på en karta, samt genom
att använda sig av ögoninspelningsutrustning där det går att få data på var på skärmen
som informanterna tittar. Detta implementerades inte i denna studie, mest på grund av
tidsbrist men även på grund av intervjuernas och sessionerna struktur; att dessa skulle
kännas mer naturliga.
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5. Slutsats
Utifrån de data vi samlat in kan vi konstatera att det går att påverka och leda spelare
med hjälp av Environmental Storytelling-element, men förutsättningen för att lyckas
med att förmedla det en önskar berätta hänger den egna skickligheten samt åskådarens
associationsförmåga – vilken kan variera stort beroende på olika anledningar och
förutsättningar.
Studien skapades med tanken att undersöka huruvida en kan förmedla ett förutbestämt
scenario genom att placera ut narrativa ledtrådar i en scen. Den stora upptäckten vi
gjorde här var inte rörande den egna berättelsen, utan istället spelarens förmåga att
skapa sin egen historia. Alla deltagare har lyckats skapa fantastiska historier och fogat
samman ledtrådarna till färgstarka, personliga teorier. En informant teoretiserade att
liket var Lord Yourds mamma som hade dött av svampförgiftning, och att Lorden
– då denne hade ont om tid – täckte över den döda kroppen för att hans dejt inte skulle
upptäcka den.
”Man skulle på dejt, det var lite opassande att mamman… … Försökte gömma undan henne
lite, tror jag.”
- Informant för scenario 3-1

Informanterna uppmärksammade saker och drog slutsatser som vi inte tänkt på; en
jämförde höjden på de brinnande ljusen gentemot det utslocknade vilket gjorde att
denne kunde avgöra när mordet hade begåtts:
”Men det kan ju inte ha hänt för länge sen det här, för att eh… Det här ljuset har brunnit lika
mycket som det här ljuset. Det måste varit bara några sekunder sen som personen här blev
klubbad.”
- Informant för scenario 3-2

Flera informanter gav karaktärerna personlighetsdrag och ett djup vi själva inte hade
gjort.
”Tror han är någon form av psykolog eller professor eller liknande. … Och han är snäll, gillar
sin mamma...”
- Informant för scenario 2-2
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”… Jag skulle gissa att det var nån form av kanske… svampfantast.”
”Du står ju inte och hackar svampen själv? … Eller så var det bara ett elaborerat självmord
kanske.”
- Informant för scenario 1-1

Alla dessa historier påvisar betydelsen och rollen Environmental Storytelling spelar;
spelaren involveras och till och med tar över berättandet – och effekten är storslagen.
Det skapas färgsprakande historier som spelarna tar med sig till livet utanför spelet.

Det kommer alltid att finnas oväntade resultat i tolkning av objekt, speciellt i kontext
till varandra. Olika människor har olika uppfattningar om olika objekt. Om en har en
allt för komplicerad eller invecklad berättelse att förmedla som är beroende av kedjeslutsatser – såsom ett montage bestående av flera montage – kan det lätt bli så att en
råkar leda spelare in på fel spår vilket – som vi tidigare nämnt – kan visa svårt att
släppa. Om en som spelskapare vill ha större kontroll över hur saker i spelet skall
uppfattas, kan en istället försöka använda sig av mer explicita narrativa objekt i
kombination med Environmental Storytelling, dock finns det en risk i att detta tar från
spelarens engagemang. Däremot har kombinationen av implicita narrativa objekt och
Environmental Storytelling potentialen att vara ett lyckat recept att engagera en
spelare även utanför spelsessionen då det kan tillåta spelaren att styra narrativet och
berättelsen i en större utsträckning, dock med risken för att kräva mer av spelaren och
på så vis även förlora spelarens intresse om det är för implicit.

Vi som spelskapare måste hitta en balans i vägledning och Self-paced Exploration för
att få en spelare att känna att denne har upptäckt någonting i spelet på egen hand.
Detta ger oss som spelskapare potentiellt sett en direktkontakt med spelarens
belöningssystem gällande utforskning i en spelmiljö. Worch och Smiths (2010)
hyllande av Self-paced Exploration är grundad, men dock inte någonting som
fungerar generellt på egen hand för gemene spelare. För att kunna nå en bredare
publik kan det krävas att det finns tillräckligt mycket ledande element i en scen för att
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en spelare ska kunna hitta de narrativa objekten innan engagemanget – Self-paced
Explorations bränsle – tar slut. Detta kan då kompletteras med hjälp av vägledning i
form av exempelvis de tekniker vi använde oss av i studien.

Environmental Storytelling är inte för alla. Det är en bära-eller-brista -teknik som
bygger på den enskilde spelarens engagemang och nyfikenhet, vilket i och för sig är
en produkt av hur pass tilltalad denne är av spelvärlden och dess berättelser.
Det är en balans som bygger på engagemang från både spelskaparen och spelaren;
för att Environmental Storytelling ska finnas måste spelskaparen vilja skapa en
intressant och trovärdig värld kring spelets centrala berättelse – spelaren måste vilja
involvera och engagera sig i världen för att Environmental Storytelling inte ska
missas eller ignoreras. Det är något av en hönan eller ägget-situation då det går att
argumentera för att spelskaparen inte skapar en tillräckligt intressant sidohistoria eller
värld som är värd att utforska kontra att spelaren inte har tid, ork, tålamod eller
intresse för något mer än den centrala berättelsen.

”When you do things right, people won’t be sure you’ve done anything at all.”
– Gud (Futurama, 2009)
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Bilagor
Bilaga 1 - Bilder
Bild 1 - ”Almanacka”

Bild 2 - ”Bok 1”
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Bild 3 - ”Bok 2”

Bild 4 - ”Brandy”
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Bild 5 - ”Lik”

Bild 6 - ”Belyst skrivbord”
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Bild 7 - ”Obelyst Skrivbord”

Bild 8 - ”Skrivbord”
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Bild 9 - ”Måltid”

Bild 10 - ”Tavla”
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Bild 11 - ”Belyst tavla”

Bild 12 - ”Recept”
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Bild 13 - ”Scen 1”

Bild 14 - ”Scen 2”
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Bild 15 - ”Scen 3”

Bild 16 - ”Belyst svamp”
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Bild 17 - ”Obelyst svamp”

Bild 18 - ”Belyst blodig ljusstake”
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Bild 19 - ”Monokel”
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Bilaga 2 - Tabell 1

Rödmarkerade är attribut som ofrivilligt applicerats / applicerats av misstag.
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Bilaga 3 - Intervjumanus
Introduktion till studien för deltagaren:
•

Vi är ett par spelstudenter som ämnar undersöka berättande genom virtuella
miljöer och objekt.

•

Du som informant kommer besöka en virtuell miljö i vilken du får navigera
runt i för att undersöka och utforska samt försöka lista ut vad som har hänt.
Detta följs upp av en intervju i vilken vi kommer fråga om din upplevelse och
dina teorier om vad som har hänt.
Du får navigera i scenen så länge du vill.

•

Sessionen kommer att bandas via ljudupptagning och skärmen spelas in.

•

En av oss kommer övervaka din spelskärm under din tid i miljön.

•

Du kan närsomhelst avbryta sessionen om du vill.

•

Material från denna session kommer att publiceras i vår kandidatuppsats men
du kommer vara anonym.

•

Om du vill så kan du få ta del av resultatet, vi lämnar kontaktuppgifter efter
sessionen.

•

Har du några frågor?

•

Instruktioner till kontroller.

Intervjufrågor:
• Kan du berätta om platsen du just besökt?
• Kan du beskriva vad som har hänt i scenen?
• Varför tror du detta har hänt?
• (Om informanten listat ut att det rör sig om ett dödsfall) Vem tror du har dött?
Varför tror du det?
• Vad för något i scenen kände du påkallade din uppmärksamhet?
• Varför fångade det din uppmärksamhet?
• Hade du någon tanke bakom ditt utforskande/rörelsemönster?
!55

