Södertörns högskola | Institutionen för naturvetenskap, miljö
och teknik
Kandidatuppsats 15 hp | Medieteknik | höstterminen 2015

Dear Esther
En studie om vad som påverkar upplevelser av
interaktiva narrativ
Av: Ingeborg Asplund & Gustav Eriksson
Handledare: Ulf Hagen

Abstract
Today in 2015 the game industry grows and games become more advanced. This
leads to that the ways interactive media such as games portray their narrative
are also improving. Therefore we chose to examine what factors affected how
five experienced gamers viewed the narrative in the game Dear Esther (The
Chinese Room, 2012) the first time they played it. The investigation used
stimulated recall in order to collect data and the data were analysed with the
help of the EPP methodology. Our study showed there was a diversity in how the
game’s narrative was perceived and that a number of factors affected the
interpretations of the narrative. These factors were organised in four categories:
exploration, feeling and atmosphere, player experience, and identification with the
player character and theories around the narrative. A fifth category evaluation of
the storytelling, described the player’s thoughts about the way the narrative was
told. Our main conclusion was that the factors affecting the way players
perceived the narrative of the game varied much depending on who played the
game and what their regular experience of games were. For example some were
more affected by environment and monologue while others was more affected
by earlier experiences of how games used to work. The respondent’s perception
of the game narrative were also affected by their own thoughts and theories
around the narrative and what might have happened. We could also see there
were several different thoughts and opinions on how the narrative style of the
game worked and three participants thought it worked well.
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Sammanfattning
Idag 2015 publiceras fler och mer avancerade spel än någonsin tidigare. Hand i
hand med denna utveckling borde också utvecklingen av de narrativ som spel
kan berätta gå. Därför undersöker vi i denna uppsats vilka faktorer som
påverkade uppfattningen av narrativet i Dear Esther hos fem spelvana personer
som tidigare inte spelat spelet. Undersökningen gjordes med hjälp av stimulated
recall och data analyserades med hjälp av EPP-metoden. Vår studie visade på en
stor spridning av upplevelserna och en mängd faktorer som påverkade
upplevelsen av narrativet. Dessa faktorer delade vi in i olika kategorier. Dessa
var Utforskning, Känslor och stämning, Spelarvana samt Identifikation med
berättarkaraktären och teorier kring narrativ. En femte kategori kallad
Värdering av berättartekniken beskrev hur spelarna uppfattat spelets
berättarteknik. Den främsta slutsatsen vi kan dra är att de faktorer som
påverkade hur respondenterna uppfattade Dear Esther och dess narrativ
varierade mycket beroende på vem som spelade. Vissa av respondenterna
påverkades mer av omgivningar och monologer, medan andra påverkades mer
av sin egen vana och insikt i hur spel bör fungera. Alla påverkads dock mycket av
sina egna tankar känslor och teorier kring vad som en gång hänt. Vi kunde också
se att det fanns olika tankar och åsikter angående hur berättartekniken i spelet
ansågs fungera och tre av respondenterna ansåg att det fungerade bra.

Nyckelord: Inlevelse, Spelarupplevelse, Narrativ, Interaktivitet
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
När detta skrivs publiceras fler och mer avancerade spel än någonsin tidigare.
Hand i hand med denna utveckling går utvecklingen av de narrativ som spel kan
berätta. Vi anser att det därför är av intresse att undersöka berättandet i spel och
hur det upplevs av spelaren. Detta eftersom det ger insikt i hur man kan använda
sig av digitalt berättande för att skapa nya mästerverk inom en växande industri.
I denna undersökning har vi som mål att undersöka hur en liten grupp spelvana
personer upplever narrativet i det digitala berättelsebaserade spelet Dear
Esther.

1.2 Om Dear Esther
Enligt Dear Esther (The Chinese Room, 2015a) som är en webbsida av
utvecklarna bakom spelet Dear Esther började spelet som en användarskapad
tilläggsapplikation för Half-life 2 (Valve, 2004). Det byggdes sedan om år 2009
när den professionelle spelgrafikern Robert Briscoe tog sig an spelet. Alla nivåer
och liknande gjordes då om för att spelet skulle nå sin fulla potential. Spelet
släpptes sedan 2012.
På sin hemsida The Chinese Room (The Chinese Room, 2015b) skriver
utvecklarna att Dear Esther är ett förstapersonsspel om kärlek, saknad, skuld och
hämnd.
I en analys vi själva gjort av Dear Esther har vi kommit fram till att spelet
använder sig av berättande och inlevelse snarare än av traditionella
spelmekaniker för att gestalta sitt narrativ. I spelet tar sig spelaren rollen av en
namnlös karaktär som utforskar en naturskön ö. Då och då stöter spelaren på
bitar av en monolog som berättar fragment om vad som hänt en gång i tiden.
Vilka som bott på ön när den var befolkad och om någon vid namn Esther som
berättaren hade en nära relation till.
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Det är oklart om Esther var berättarens fru, vän, syster eller dotter men det
antyds att de träffade på varandra någon gång under den tid som gått och sedan
lärde känna varandra. Det antyds också att något har hänt som gör att berättaren
och Esther inte kan vara med varandra längre. I spelet styr man en namnlös
karaktär i förstapersonsperspektiv och går omkring i omgivningarna där man
stöter på olika monologer, främst går spelmekaniken ut på att utforska.
Anledningen till att vi valde att undersöka Dear Esther är att spelet skiljer sig
från traditionella spel både i fråga om interaktion och djup i berättelsen. Medan
spel vanligtvis brukar fokusera på bakgrundsberättelser och spelarens
handlingar ligger fokuset helt på narrativet i Dear Esther. Visserligen påminner
berättartekniken om den i exempelvis Portal (Valve, 2007) och Bastion (Super
Giant Games, 2011). Men medan dessa fokuserar på spelarens handlingar har
Dear Esther spelmekaniskt och funktionsmässigt mer likheter med Visual novels
såsom Gone Home (The Fullbright Company, 2013). I en värld där spelare är vana
att kunna påverka sin omgivning med hjälp av sina karaktärers handlingar
erbjuder Dear Esther en annorlunda upplevelse som ligger någonstans mellan
film och spel.

Figur 1 Detta är en bild i början av spelet med exempel på spelets komplexa monolog.
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1.3 Relaterad forskning
Thue et al (2007) har med hjälp av ett egenutvecklat spel definierat fem olika
spelstilar genom att titta på vad deras respondenter gjorde för val i spelet. De
utgick från en färdig hypotes om att ett antal spelstilar redan existerade och
använde spelet för att verifiera dessa. Det som i huvudsak intresserar oss inför
vår undersökning är det sätt som de använde sig av spelet i sin undersökning då
vi själva märkt att våra respondenter hade en tendens att genom sin spelstil
påverka spelupplevelsen.
Jennet, Cox & Cairnes (2008) behandlar i sin artikel inlevelse och närvaro i
spel och de faktorer som ligger bakom att detta upplevs. Det de främst kommer
fram till är att identifikation med antingen spelarkaraktären eller världen var
viktiga för inlevelsen. Begreppen inlevelse och närvaro i spel såsom detta
diskuteras även av McMahan (2003) och är också en central del av teoribilden
inför denna undersökning. I synnerhet det han skriver om hur den grafiska
miljön genom den grad av realism den bidrar till kan påverka såväl närvaro som
inlevelse.
Till McMahans resonemang går det även att koppla det Carson (2000) skriver
om hur spels grafiska omgivning används för att förmedla narrativ. Detta genom
att omgivningen förmedlar information, känslor och stämningar till spelare. Det
är till exempel stor skillnad på ett spel som utspelas i en färgglad och lättsam
miljö och ett spel som utspelas i en dyster skrämmande miljö.
Två begrepp som vi använt för att diskutera respondenternas tankar kring
berättartekniken i spelet är Ludus och Paida diskuterade av Ryan (2009) och
från början definierade av Caillois (1958/2001). Ludus är det mer styrda
narrativet och paida är det mer öppna och ickelinjära. Paida representerar det
fria uttrycket och fantasiaspekten av spel medan Ludus är systemet,
mekanikerna och reglerna som spelet fungerar efter operativt. Dessa två är
enligt Caillois som två motpoler och spel kan placeras mellan dessa punkter i en
glidande skala beroende på hur mycket av var och en av aspekterna spelet har.
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Rouse (2005, s. 9-10) skriver om spelarens förväntningar på hur ett spel skall
vara och hur vi som människor påverkar vad vi ser efter det vi anser är relevant i
situationen.
Rouse diskuterar här vikten av mening i spelet som han menar främst definieras
genom tydliga mål i spelet. Detta är något ytterst relevant när vi diskuterar
spelarnas vana vid hur spel brukar fungera och hur detta påverkar deras
upplevelse av narrativet. Detta är något som är värt att diskutera i samband med
vår undersökning i synnerhet då våra respondenter var spelvana personer som
visade tydliga tecken på att de förväntade sig särskilda reaktioner på sina
handlingar från spelet.
En ytterst viktig teori att nämna här är den om implicita och formella narrativ
som tas upp av Boon (2007, s. 46-47) som menar att interaktiva narrativ är en
kombination av dessa. Då det formella narrativet är själva narrativet i sig är det
implicita narrativet definieras av de handlingar en spelare kan ta i spelvärlden.
Detta hör också samman med det resonemang Dansky (2007, s 5-7) för om
narrativets betydelse som motivation för spelarens handlingar samt
hans/hennes identifikation med spelarkaraktären.
Slutligen jämför vi även vårt resultat med de sex kategorier av inlevelse:
nyfikenhet, koncentration, förståelseförmåga för narrativ, kontroll, utmaning och
empati. som Quin, et al (2009) kommer fram till i sin undersökning. Dessa
använde vi som jämförelse mot våra egna kategorier som vi skapat från de data
vi fått fram i undersökningen.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de faktorer som bidrar till
upplevelsen av narrativet i ett spel. Vi har också undersökt hur våra
respondenter värderar spelets berättarteknik. Till vår hjälp använder vi oss av
forskningsfrågan:
Vad bidrar till hur vana spelare som aldrig förut spelat Dear Esther upplever
spelets narrativ och vad anser de om dess sätt att berätta på?
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1.5 Essästruktur
I metodavsnittet beskriver vi de metoder vi har använt för att samla in och
analysera våra data. Här ingår också en noggrann beskrivning av vår
testsituation och en förklaring till hur denna fungerade. Efter
metoden presenteras resultatet av våra data indelat i olika kategorier som vi fått
från vår dataanalys. Efter resultaten diskuteras reliabilitet och generaliserbarhet
av studien och förslag till hur artikeln kan användas i framtida forskning läggs
fram.
Sedan presenteras våra slutsatser som ett svar på vår forskningsfråga och en
motivation till varför vi anser att det vi kom fram till här är svaret på den. I
referenserna ges en komplett lista av samtliga källor som vi använt i studien.
Detta följs av våra bilagor som är en samling dokument innehållande bland annat
monologscript från Dear Esther och intervjufrågor.
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2 Metod
2.1 Datainsamling
Vi använder oss av Stimulated recall i denna uppsats för att undersöka våra
respondenters uppfattning av Dear Esthers narrativ. Vi följer Pitkänens (2015)
råd och tips kring denna metod. Dock har vi anpassat dess användning efter vår
studie och har valt semistrukturerade intervjuer, beskrivna av Leech (2002, s.
665-668), som intervjumetod.

2.1.1 Stimulated Recall
Stimulated Recall är enligt Pitkänen (2015, s. 117-118) en metod för att
studera personers åsikter och tankeprocesser och uppfanns av
psykologiforskaren Benjamin Bloom i syfte att studera universitetsstudenters
tankeprocesser. Själva metoden är intervjubaserad där deltagarna konfronteras
med beslut och resonemang de gjort inom en närliggande tidsperiod. Med hjälp
av bland annat inspelade observationer av någon form av testsituation eller
stimuli deltagarna genomgått i samband med eller strax innan intervjun.
En av anledningarna till att vi valde att använda oss av stimulated recall är att
denna metod jämfört med vanliga intervjuer har fördelen att det tvingar
respondenten att konfronteras med och reflektera kring egna beslut och
handlingar. Enligt Pitkänen (2015, s.119) gör detta att de intervjuade talar om
och refererar till händelser, beslut och händelseförlopp de själva varit med om
och reaktioner som de faktiskt haft istället för sådant som de ibland felaktigt
minns sig ha varit med om.

Pitkänen (2015, s.118) menar också att det finns många varianter av
stimulated recall och det finns många metoder som är närliggande till stimulated
recall. Detta beror på att metoden är mycket anpassningsbar och kan användas i
många syften.
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Eftersom vi undersöker fem spelvana personers uppfattning av spelet Dear
Esther ville vi att metoden skulle gå att fokusera på spelarnas individuella
upplevelser av spelet. Detta gör att vi stimulated recall passar väl in på syftet
med studien.

2.1.2 Semistrukturerade intervjuer
Leech (2002, s.665-668) skriver om fördelarna med semistrukturerade
intervjuer i jämförelse med andra typer av intervjumetoder. De två
intervjumetoder som hon jämför med är ostrukturerade intervjuer och
strukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer som ofta används av
etnografer är mer som konversationer än intervjuer och till och med själva
ämnet kan ändras under intervjuns gång. Strukturerade intervjuer däremot är
nästan det motsatta med väldigt specifika frågor där svaren ofta är förväntade
och alla kategorier i undersökningen existerar från start.

2.1.3 Våra respondenter
Våra respondenter var i åldersspannet 20-27 år och bestod av studenter från
andra året på Södertörns Högskolas spelprogram. Valet av spelstudenter kom sig
av att vi ville undersöka hur spelvana personer som inte tidigare spelat Dear
Esther uppfattade spelet och dess narrativ samt hur de tyckte att spelets sätt att
berätta fungerar. Vi anser att spelstudenterna kan räknas som spelvana personer
då de inte bara spelar mycket spel utan också studerar hur man tillverkar spel
samt även den teori och forskning bakom spelskapande som finns idag. Dessa
personer har enligt vår uppfattning en annan kapacitet att analysera och tänka
kring spel och narrativ i spel än andra skulle ha och därför anser vi att deras
åsikter är av vikt för denna undersökning. Det hade eventuellt också gått att
finna personer som uppfyller kriterierna för denna undersökning via exempelvis
internetforum och spelcommunitys men på grund av den begränsade tid vi hade
tillgänglig ansåg vi spelstudenterna som lättare tillgängliga.
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Fyra av respondenterna var män och en var kvinna och de rekryterades
genom att vi kontaktade deras klass strax efter en föreläsning då de intresserade
fick skriva upp sig på en lista. Därefter samlade vi upp respondenterna i en
Facebook-grupp och kontaktade dem en och en. Vi gav också information som
var nödvändig för respondenterna att veta via sidan. Exempelvis att det var
viktigt att de inte tidigare spelat det undersökta spelet och att vi inte kunde
använda oss av dem om de spelat det innan. Vi talade dock inte om vilket spel vi
undersökte och anledningen till det var att vi var ute efter
förstagångsupplevelser och därför inte ville att respondenterna på förhand
skulle kolla upp spelet och dess narrativ.

2.1.4 Tillvägagångssätt
Vår testsession var ca 40 minuter lång och bestod av att var och en av våra
fem respondenter fick spela Dear Esther i 20 minuter varpå de fick svara på
frågor om deras uppfattning av spelet. Först ett antal frågor som behandlade
deras personliga spelsession och de tankar de hade kring olika saker som de
stött på under den. Sedan ett antal frågor som mer allmänt handlade om deras
allmänna uppfattning och upplevelse av sådant som berättarröst, ljudbild,
grafiska element och monolog samt hur de tyckte att spelets sätt att berätta
fungerade.
Medan respondenterna spelade, spelade vi in vad som hände på skärmen med
programmet Fraps (Beepa, 2013) Detta eftersom vi behövde materialet både
under intervjun och i själva kodningsprocessen då vi tittade igenom allt material
inklusive de inspelade spelsessionerna. Själva intervjuerna spelades in med
videokamera då vi dock bara upptog ljud och inte bild då vi ansåg själva samtalet
under intervjun var det som var relevant för undersökningen. Dessutom blir det
inte så påfrestande för respondenten om denne vet att han eller hon inte
kommer att vara på bild och att vi bara har ljudmaterial lagrat. Detta var något vi
gjorde med tanke på vad Pitkänen (2015, s 119) skriver om de utmaningar som
finns med metoden. Bland dessa finns aspekten av filmning som kan göra
respondenten nervös och leda till att denne inte beter sig som den annars skulle
ha gjort i situationen i fråga.
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När vi ställde frågor som rörde den individuella spelupplevelsen tittade vi
också igenom det inspelade materialet tillsammans med respondenten och
pausade på relevanta ställen där respondenten stött på en monolog eller valt att
göra något signifikant som att gå till en plats eller titta på ett objekt. Detta
eftersom det i vår mening underlättar för respondenten att minnas exakt vad
hon eller han tänkte och kände vid ett specifikt tillfälle om man kan gå tillbaka
och visa visuellt exakt var och hur händelsen i fråga utspelade sig.
Vi använde oss under denna fas av testet av metoden semistrukturerad
intervju då vi behövde anpassa frågeordningen efter den analyserade
testsituationen. Enligt Leech (2002, s. 665) är denna flexibilitet det som främst
skiljer semistrukturerade intervjuer från strukturerade och ostrukturerade
intervjuer. Man har fördefinierade frågor men behöver inte ställa dem i en
specifik ordning och kan utelämna frågor när det behövs.
Vi valde att fråga om sådant som personuppgifter i början av testsessionen i
intervjun innan testet eftersom vi anser detta vara lättbesvarade frågor och det
är något som Leech (2002, s. 666) anser kan hjälpa respondenten att känna sig
till freds med intervjusituationen. Dock rekommenderar författaren att man inte
frågar om personuppgifter förrän efter intervjun eftersom intervjun då blir mer
oberoende av respondenten. Vi anser dock att sådana frågor kan vara bra att ta i
början, då vi faktiskt analyserar personliga spelupplevelser.
2.1.5 Intervjufrågor
Vi var noga med att formulera våra frågor efter vad det var vi ville veta och att
relatera dem till vår frågeställning. Detta hjälptes av att vi tidigare skrivit om
narrativ i spel flera gånger och var väl inlästa på ämnet.

Detta är något som enligt Leech (2002) är viktigt att vara eftersom det hjälper
forskaren att hålla sig på en lagom nivå i intervjun eftersom den information
man redan läst in sig på inte kommer att vara den man frågar efter. Därför
hjälper detta en att få ut ny information om ämnet. I vårt fall handlade det om
hur själva narrativet i Dear Esther uppfattades av spelvana personer som tidigare
inte spelat spelet.
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Lika viktigt som själva frågorna är det att ställa följdfrågor. Leech (2002, s.
667-668) menar att följdfrågor är viktiga för att få respondenten att utveckla sitt
svar. Det ger respondenterna möjlighet att utveckla sitt svar på det som är
relevant för just vår undersökning. Vi hade användning av detta då vi lät våra
respondenter titta på sina spelsessioner och svara på frågor om dem.
En annan viktig aspekt som vi tänkt särskilt på i intervjuerna som gjordes i
anslutning till testet är att inte ställa ledande frågor. Detta är något som Leech
(2002, s. 666) i synnerhet betonar då det är mycket lätt att man hamnar i att
ställa frågor som leder respondenten att svara på ett specifikt sätt. Detta har
gjort att vi försökt reducera antalet frågor som pekar respondenten mot
specifika resonemang och inkludera frågor som “Hur upplevde du Dear Esther
och dess narrativ?” Dessa är betydligt öppnare än de frågor som rör specifika
spelelement.

2.1.6 Val av testmaterial
Valet av material var hela det första och i flera fall även en liten del i början av
andra kapitlet i Dear Esther. Anledningen till denna avgränsning var att vi ville
att respondenterna skulle spela spelet ett tag så att viktiga element i narrativet
hinner utspela sig men att de samtidigt skulle starta från början. Detta eftersom
det annars kan bli förvirrande om man kommer in mitt i ett spel som bygger så
pass tungt på narrativ. Anledningen till att vi lät respondenterna spela i 20
minuter var att vi ville få en djupgående upplevelse av spelet och dess narrativ
samtidigt som vi inte ville att materialet skulle bli ohanterligt stort såsom det
skulle ha blivit om respondenterna spelat igenom hela spelet, även om ett sådant
test där respondenten spelar hela spelet säkert skulle ge en mer djupgående bild.
Dessutom ville vi hålla testtiden på en rimlig nivå för våra respondenter då vi är
väl medvetna om att viljan att ställa upp i en undersökning kan bero på hur
mycket tid som krävs som insats av deltagaren.
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När vi hade samlat in alla data genom intervjuer och tester transkriberade vi
var och en av intervjuerna. I våra transkriptioner som vi också tittade igenom en
extra gång efter att vi gjort dem korrigerades språket en aning. Detta eftersom vi
i flera fall inte såg det som relevant att ta med längre eller upprepade tankeljud i
våra transkriptioner. Visserligen kan sådana uttryck ange om någon tänker eller
är osäker men det kan också bli repetitivt och göra svaren svårlästa.

2.2 Dataanalys
Vi har analyserat materialet från våra intervjuer med hjälp av EPP (Empirical,
phenomenological psychology) metoden beskriven av Pitkänen (2015, s. 123125). Enligt Pitkänen är detta en metod som är specifikt anpassad för att kunna
analysera den individuella respondentens upplevelse eller uppfattning av
någonting då denna metod utgår från de personliga upplevelserna och sedan
bygger samband utifrån dem snarare än från materialet som helhet. Detta
innebär att alla respondenter analyseras var för sig innan analysen slås ihop
över hela respondentgruppen och forskaren tittar på helhetsbilden. Det som
omedelbart kan sägas här är att vi på grund av tidsbrist har valt bort att göra en
individuell dataanalys för varje respondent och istället gjort en grundlig kodning
av var och en av respondenternas intervjuer och spelsessioner. Detta är något vi
berättar mer om under tillvägagångssättet för metoden. Till detta kan tilläggas
att vi anpassat metoden så att den påminner om grundad teori beskriven av
Hook (2015, s. 309-319) då vi bygger våra kategorier från de insamlade datan.
2.2.1 EPP
Pitkänen (2015, s 123-124) beskriver noggrant de olika faserna för en
dataanalys genomförd med hjälp av EPP-metoden. Pitkänen beskriver
analysmetoden i form av åtta steg som gås igenom efter varandra. Många av de
steg han beskriver har vi gjort men dock inte alla, dels eftersom vår
undersökning är av ett mindre slag dels eftersom det inte fanns tid att
genomföra alla steg och vi därför fick modifiera metoden efter våra
förutsättningar och behov.
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2.2.2 Analysfaser
I denna uppsats har vi anpassat EPP-metoden för att passa vår undersöknings
omfattning samt den tid som har funnits tillgänglig. Vi har även anpassat
analysen på ett sätt som påminner om grundad teori för att passa vårt bottom-up
perspektiv då vi bygger våra kategorier från insamlade data. Detta innebär att vi
inte har arbetat fullt efter den modell som Pitkänen (2015, s. 123-124) beskriver.
Vi började vår dataanalys genom att koda var och en av intervjuerna och det
inspelade materialet för var och en av respondenterna. Men istället för att bara
skriva enstaka ord skrev vi korta meningar som mer påminner om det Pitkänen
(2015, s 123-124) skriver om processen för att dela in data i enheter. Detta gör
att vår kodning är som en kombination av det första och de sista stegen i
metoden som beskrivs av författaren. Dessa är att utan förutfattade meningar
och förutbestämd hypotes leta efter ord och fragment i materialet som kan ge
insikt om den enskildes upplevelse och leder till att man kan finna samband som
man annars inte hade gjort. Detta följs sedan av så kallad tematisering som vi i
vår undersökning flyttat till senare i processen och därefter delas datamaterialet
in i enheter. I detta steg är det viktigt att vara väl medveten om vad var och en
av enheterna betyder och dessa betyder i resultaten och varje enhet bör vara ca
en mening lång.
Efter kodningen av var och en av respondenternas intervjuer och
spelsessioner började vi leta samband och likheter men inte inom var och en av
respondenterna utan mer globalt för resultatet i sin helhet.
Utifrån de samband och knutpunkter vi fann under denna process hittade vi
sedan kategorier som vi delade in vår insamlade data i. Detta fungerade ungefär
som en kombination av de fyra sista stegen som Pitkänen (2015, s. 123-124)
beskriver. Dessa är då tematisering, finnande av samband och meningsfulla
kopplingar, kategorisering samt tillverkande av meningskartor.
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Istället för att som Pitkänen (2015, 123-124) skriver, göra individuella kartor
över de olika deltagarnas upplevelser av Dear Esthers narrativ och sedan jämföra
dessa har vi gjort en gemensam karta för alla respondenter och utgått från denna
när vi presenterat våra resultat. Detta eftersom vi anser att det skulle behövts ett
större material om vi skulle ha vunnit på att göra individuella kartor och sedan
jämföra. Detta har vi kompenserat med att göra en grundligare och mer
detaljerad kodning, där vi letande samband och knutpunkter inom de enskilda
respondenternas svar i anslutning till kodningen.
Vi arbetade i flera separata dokument när vi genomförde analysen. För var
och en av respondenterna använde vi oss av ett separat kodningsdokument.
Informationen i kodningsdokmenten jämfördes med varandra och de
gemensamma knutpunkter och samband vi kunde finna skrev vi in i ett separat
sambandsdokument där vi sedan också delade in materialet i kategorier utifrån
de mönster och samband vi hittade. Sedan flyttade vi in alla enheter under de
olika kategorierna och skapade på så sätt en gemensam karta över
respondenternas uppfattning och upplevelse av Dear Esthers narrativ. Till en
början utgjordes resultatet av sex kategorier men minskades sedan ned till fem.
Detta då vi insåg att en av kategorierna som specifikt behandlade hur
respondenterna kände igen sig i miljöerna egentligen var som en del av
kategorin för utforskning av spelets omgivningar vilket ledde till att vi slog
samman de två.
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3 Resultat
Vi har funnit fyra kategorier som beskriver de faktorer som påverkade våra
respondenters uppfattning och upplevelse av Dear Esthers narrativ. Dessa utgår
från våra insamlade data och är utforskning, känslor och stämning, spelarvana,
identifikation med spelarkaraktären och teorier kring narrativ. Sedan har vi även
en femte kategori värdering av berättartekniken som beskriver hur våra
respondenter tyckte att spelets berättarteknik fungerade. De första fyra
kategorierna besvarar den del av frågeställningen som handlar om hur spelvana
personer som inte spelat Dear Esther förut uppfattar spelets narrativ. Den sista
besvarar hur dessa tyckte att spelets sätt att berätta sitt narrativ fungerade.

3.1 Utforskning
Denna kategori beskriver hur spelarna uttryckte en önskan att utforska
spelets omgivningar samt hur de besökte olika platser för att ta reda på vad som
fanns där. Detta anknyter till vår frågeställning i aspekten av hur utforskande av
spelet och främst av dess miljöer påverkar de spelvana personernas uppfattning
av Dear Esthers narrativ.
I spelet Dear Esther finns flera platser spelaren kan utforska. Dessa platser får
spelarna att känna en nyfikenhet och möter behovet att upptäcka, vilket både
respondenterna nämner i intervjuer och går att observera i inspelat material.
Spelarna kopplar ihop olika platser med narrativet och vad som har hänt där
tidigare och går till olika platser för att se om och hur de relaterar till narrativet.
Men det finns även de som tydligt sagt att de bara eller mest fokuserade på att
utforska spelets omgivningar.
Nedan beskriver exempelvis respondent ett hur han ville upptäcka mer av ön
medan monologerna i hans mening var mer inriktade på hur berättarkaraktären
tänker och känner. Han känner också att det finns en stor mängd information i
monologen som man får efter hand men att han var mer inriktad på själva
atmosfären i spelet och att upptäcka än av att få tag i mer information om
berättarkaraktären.
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“För jag tror att ibland är det kanske också att monologer är mycket dels är det
oftast att de innehåller mycket information av typ eftersom efter ett tag får man
veta mer om hur mycket karaktären ser och gå djupare in i det ämnet medans jag
vill gärna gå och kolla på atmosfären och upptäcka vad den här ön är”

Upptäckarviljan var dock som mest omnämnd av de respondenter som kom
så långt att de stötte på ett större antal förlista skepp (se figur 2) som finns på en
strand längre in i spelet. Här nämnde flera av respondenterna en vilja att gå
ombord på båtarna och undersöka dem i synnerhet respondent tre som tyckte
att båtarna var en av de mer intressanta elementen i spelet. I hans mening väckte
båtens existens hans vilja att utforska och undersöka. Främst ville han se båtens
interiör eftersom man då skulle kunna få veta mer vad som hänt med båten.

“Ja jag försökte faktiskt komma in på den och se om det är någonting där man kan
hitta liksom så liksom man såg man liksom gick runt omkring och checkade
[kontrollerade] om man på något sätt komma in för det är liksom självklart, en
kraschad båt är ganska intressant objekt i sig liksom man vill jättegärna se hur
saker ser ut på insidan och vad som har hänt och sådana grejer. Så det var ganska,
ah intressant objekt jag har redan kollat på båtarna uppifrån när jag var där uppe
och kollade liksom efter andra vägar in och, kunde säkert gå runt omkring båtarna
och sådant.”

figur 2 Förlista båtar på stranden i början av andra kapitlet, många av respondenterna såg dessa
som något som hade anknytning till narrativet.
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En liknande åsikt framförs av respondent fyra som anser att båtarna är
intressanta att utforska då de är de enda människotillverkade föremålen han
stött på förutom ett hus han tidigare stött på i spelets början.
Respondent två och respondent fem var de av respondenterna som gav
båtarna mest narrativ koppling. Respondent två var mycket tydligt inriktad på
att finna ledtrådar till vem berättaren var och vad som hänt i hans liv. Hon hade
en känsla av att hon med tanke på monologen borde finna något som antydde att
berättaren hade med båtarna att göra.

I Dear Esther finns även en grotta i slutet av första kapitlet som är full av
väggmålningar som respondenterna besökte och utforskade, då främst
väggmålningar som gick att hitta i grottan. Dessa menar bland annat respondent
ett hade en koppling till vad som hände i spelets narrativ i synnerhet genom
monolog 14 i kapitel 1 (se avsnitt 6.2.2). Monologen ifråga fick respondent ett att
tänka att berättaren och Esther befunnit sig i grottan och detta ledde till att han
blev villig att utforska grottan. Han menar också att han letade efter källan till ett
ljud han tyckte sig höra inne i den.
Det var även några av respondenterna som kopplade till en målning som
fanns i huset i spelets början och på en sten i slutet av första kapitlet (se figur 3).
Stenen ifråga ingår i en cirkel med upprättstående stenar som respondenterna
kopplade till vad som en gång hänt på ön och vilka som hade bott där en gång i
tiden.

Figur 3. Stenen har en symbol som några av respondenterna lagt märket till och finns i slutet av
första kapitlet i mitten av en ring av stenar.
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Bland annat gör respondent två denna koppling i citatet nedan. Hon noterar
där att en av stenarna har samma symbol som hon tidigare sett i huset i spelets
början. Detta i kombination med att hon hittat en bok på marken i närheten av
stenarna samt att de sticker ut i den ursprungliga miljön gör henne dragen till att
utforska dem.

“Och det var liksom oregelbundna former på stenarna det kändes som människan
har gjort det här, det var inte liksom en del av den ursprungliga naturen lite som
Stonehenge och sen så såg jag boken på marken och det var det enda som låg där
som kanske inte hörde till miljön också och sen så insåg jag att det här är samma
märke på stenarna som fanns i huset där med, målad i den hära färgen, den är
självlysande eller vad det nu var. Så det var sten, det var därför.”

En annan plats som besöktes och som kan kopplas till denna kategori är den
grotta (se figur 4) som är belägen mot slutet av första kapitlet. Dit gick alla
respondenter men av olika anledningar vilket gör att denna plats diskuteras i fler
kategorier än den här. En av anledningarna var att man kände sig nyfiken på vad
som fanns i grottan. Såsom respondenten nedan beskriver:

“Jag blev ganska exalterad när jag såg att det var när jag hittade den här grottan
blå texten. För att då kändes lite magiskt jag tänkte att jag hade hittat någon väg
någonstans. Men dock hittade jag inte någonting i själva grottan. “

Figur 4: Grotta i med bemålade väggar i slutet av första kapitlet.
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Några av respondenterna, specifikt respondent tre och fyra tyckte att miljön
och utforskningen av denna var den viktigaste aspekten. Dessa respondenter
upplevde och refererade till narrativet genom objekt i miljön och tyckte att de
monologer som var intressantast var de som relaterade till miljön.
Nedan beskriver exempelvis respondent tre hur miljön var det som
påverkade hans upplevelse av Dear Esther mest. Respondenten tänker här
främst i termer av intressanta objekt i omgivningarna som han har lagt märke
till.

“Miljön antar jag det var liksom skönt att gå runt in och lyssna av ljud och slappna
av lite grann. Men det kändes liksom att spela Tomb Raider på vissa ställen för att
man liksom var intresserade av vissa objekt. Som man ville undersöka mer som inte
gick tyvärr men aa”.

Samma respondent reagerade också i större utsträckning på monolog som
beskrev omgivningen och saker som gick att finna i denna. Detta eftersom han
upplever det lättare att identifiera sig med miljön som spelare. Det skapade en
känsla av igenkännande och detta gjorde att respondenten uppfattade den delen
av monologen som intressantare.

“För att han beskriver miljön så det är någonting jag kan identifiera mig med som
spelare.“

Respondent fyra som också intresserade sig mer för själva omgivningarna och
de monologer som relaterade till dessa uttryckte en liknande åsikt. Han ser
monologer som beskriver omgivningarna som intressanta och fastnar mer för
monologer som behandlar dessa.
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3.2 Känslor och stämning

Denna kategori beskriver hur respondenterna upplever känslor och stämning
i Dear Esthers narrativ samt vad som påverkade dem att uppleva dessa.
Flera av respondenterna upplever att Dear Esther är en tragisk och
deprimerande historia eller att miljön som spelet utspelar sig på har en sorglig
stämning. Exempelvis menar respondent två att allt eftersom narrativet klarnar
blir det tydligt att berättelsen är både en djup och sorglig sådan. Hon tolkar det
som en berättelse om en pappa och hans dotter.

“Men jag tror att spelar man längre så blir det klarare men det känns ju som en
ganska sorglig historia, så hära jag upplevde det som hon Esther och hennes
nästan galna pappa så där om det är pappan jag vet inte ens om det är det. Men
det verkar vara ganska djupt tragisk story.”

Något som hade inverkan på de stämningar som respondenterna upplevde
var omgivningarna, berättarrösten musiken och miljön. Även monologerna hade
en inverkan. Detta kan kopplas till hur respondent två menar att stämningen i
spelet är sorglig för att man känner sig ensam och utsatt. Detta får henne att
känna sig illa till mods. Notera hur hon betonar miljöns karga och ödsliga känsla
som skapas dels av de grafiska omgivningarna, dels av själva ljudbilden med
musik och effekter. Detta skapade enligt henne en utsatthetskänsla som
påverkade henne att uppleva obehag.

24

“Det är nog den hära miljön man vistas i den är ju ganska dyster och sen i och med
de hära breven som läses upp och det liksom egentligen inte är någon musik utan
det är så hära vind en ganska karg miljö, man kände sig ganska ensam så där och
utsatt så att, så det är lite så där att asså den här obehagskänslan tycker jag
påverkar mig väldigt mycket jag tyckte det påminde om Vanishing of Ethan Carter
lite grann. Jag vet inte om ni har spelat det men det är också lite så hära man blir
lite illa till mods men samtidigt så vill man ju veta vad det är som händer vad det
är som pågår. ”

Gällande monologen menar respondent ett att han upplever spelet som
deprimerande eftersom berättaren beskriver sina känslor, tankar och händelser
han varit med om i detalj samt går på djupet i sin tankevärld. Detta djup gör att
respondenten upplever monologerna som en upptrappning av narrativet och att
monologen känns väldigt personlig och nära.

“Av de här dialogerna jag tror jag som jag sagt förrut att de här är deprimerande.
Men de blir deprimerande senare. Han säger att han försökt någonting men det
lyckas inte direkt. Och man ser att han beskriver allting i mycket bra detalj och han
går även i djupet. Det här är inte likadant som alla andra ser. Och det är ett
narrativ att det går från monolog till monolog. Det är en upptrappning till vad
karaktären själv tycker för att han går det här är resourcefull. Han går till mer
personliga delar när han talar om Paul. Och sen börjar han se att han blir så här
mad over så här seacreatures. Då kände man så här att han går lite mer personligt
i de här breven eller de monologerna.“

Även berättarrösten hade stor inverkan på hur respondenterna upplevde
stämningen. Två av respondenterna fyra och fem anser att berättarrösten inger
ett lugn. Respondenten nedan menar att man får känsla av att han är pålitlig och
att man inte känner oro trots att man är ensam. Detta var något som också
respondent fyra höll med om och menade att den kändes lugn och harmonisk,
nästan som högläsning.
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“Den var väldigt lugn på något sätt det är som att en person någon läser ur en bok.
Sådär högläsning liksom. Så att den är väldigt neutral på något sätt. “

En annan respondent som upplevde att stämningen i Dear Esthers narrativ
påverkades av ljudbilden var respondent fem som talade om en känsla av
stillsam mystik. Medan det i respondentens ögon inte var ett skräckspel
upplevde han ändå ett obehag i själva omgivningen. Det att man inte vet riktigt
vem man är och är utlämnad åt att leta efter ledtrådar kring vem man var och
vad som hänt bidrog också till dessa känslor.

“Man kunde inte så här agera så mycket mer än att typ så här gå och typ leta och
försöka förstå var det stillsamt och mystiskt och det kändes väldigt berättelsen är
så här väldigt berättelsen är väl kopplad till själva narrativet hur, att man inte får
veta allting på en gång. Man vet inte vem man själv är riktigt och man vet inte vem
personen som berättar är heller.”

Alla respondenter tyckte om ljudbilden i Dear Esther och det generella
intrycket av musiken och ljudbilden är tystnad och realism. Men för respondent
fyra var dock ljudbilden extra intressant och han uppgav att detta var vad som
påverkat honom mest under hela spelsessionen eftersom detta enligt honom var
vad som satte stämningen i spelet. När vi fortsatte och frågade om hur han
upplevde själva ljudbilden beskrev han att den satte stämningen på ett bra sätt
utan att han aktivt behövde tänka på det. Respondent fyra anser även att han
upplevde att musiken dök upp för att skapa en viss stämning på specifika platser
i spelet.
Detta var en åsikt som delades även av andra respondenter som exempelvis
respondent fyra som också kommenterade på hur noggranna utvecklarna
tycktes ha varit med realismen i själva ljudbilden. Han menade att det verkade
som om de inte missat en ljudeffekt utan allt som borde låta gjorde det. Detta
ingav en känsla av realism.
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“Det kändes väldigt verkligt. Musiken var väldigt såhär rogivande och det kändes
inte som att de hade missat någon ljudeffekt liksom havet, vinden som blåste
fotsteg allt var liksom med och så var det väldigt klar röst som var bra på att
berätta liksom. “

3.3 Spelarvana
Med spelarvana menar vi det som spelvana personer förväntar sig av spelet
mot bakgrund av andra spel de spelat och vad de tror att spelet förväntar sig av
dem. Då våra respondenter var spelvana personer hade sådana förväntningar en
inverkan på hur de uppfattade narrativet i Dear Esther. Resultaten som placeras i
denna kategori beskriver hur respondenternas generella förväntningar på spel
och hur dessa enligt deras erfarenhet bör fungera och påverka deras uppfattning
av narrativet i Dear Esther.
Nedan menar en av respondenterna, respondent två, att hon hade en instinkt
att leta efter ledtrådar i omgivningen vilket många andra respondenter också
gjorde vid olika tillfällen. Detta berodde ofta på en vilja att veta mer om
narrativet.

“Ja men lite grann, jag blev ju så hära väldigt fokuserad på att leta efter saker för
det var så jag uppfattade det. Jag uppfattade det från början som att jag letade
efter honom och därav att jag tittade runt väldigt mycket tror jag.”

Till spelarvana räknar vi även spelares experiment med omgivningarna i
spelet och hur de först försöker förstå sig på grundläggande principer innan de
gick djupare in på narrativet i spelet. Exempelvis beskriver respondent ett hur
han inte brydde sig om monologen så mycket i början utan koncentrerade sig på
spelets kontroller. I hans fall handlade det om att undersöka om han kunde gå
ned i havet som finns i första kapitlets början.
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Samtliga respondenter gick in i huset i början. Anledningar som de tog upp
var att huset var det första de såg och de tänkte att man skulle kunna hitta något
viktigt som förklarade situationen. Här nedan förklarar en respondent varför han
gått in där.

“För att det kändes mer logiskt och gå in i huset än och fortsätta gå till vänster upp
mot ön. För jag tänkte att jag kunde hitta någonting i huset en ledtråd.”

Vid en spiral på stranden (se figur 4) i början av spelet stannade flera
respondenter och undersökte omgivningen då de uppfattade att den var där för
att ge en hänvisning till spelaren om vart hon/han skulle gå. Detta var något som
de tog upp i intervjuerna, när vi frågade om den och gick även att se i det
inspelade materialet då respondenter som påverkats av spiralen studerade
denna mycket noggrant.

Figur 4: Denna symbol tolkade de flesta respondenterna
som en instruktion om vad man skulle göra för att ta sig vidare.

Respondent fyra uppfattade däremot spiralen på stranden som en
kontrollpunkt som skickade tillbaka spelaren till den punkten om man hade dött
eller fastnat någonstans.

“Jag kollade på den där så såg jag att det var en pil och sen tyckte jag resten såg ut
som en båt men jag förstod senare i spelet när jag råkade gå in i vattnet att det var
någon sorts checkpoints typ att jag kom tillbaka dit om jag, ja har fastnat i spelet
eller något sådant där.”
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Till denna kategori räknar vi också respondenternas reaktion på ett vägskäl i
början av spelet där spelarna kunde välja mellan två stigar(se figur 5). Två av
respondenterna valde den av stigarna som gick längs vattnet och tre av dem den
som gick upp mot land. Vad som avgjorde vilken väg respondenterna valde var
till stor del beroende på deras förväntningar på vad spelet ville att de skulle göra.
Vanligt var att man inte ville missa något eller att man ville göra det som borde
ge mest utdelning sett från ett spelarperspektiv

Figur 5: Vägskäl i spelets början,
här kan spelarna välja mellan två vägar

Exempelvis angav Respondent fem som anledning att ta den högra stigen att
han uppfattade att han fick en bättre överblick. Han hade också som erfaren
spelare vanan av att ta den övre vägen om det finns två vägar att välja på.

“Jag tror att jag tänkte att det är som två stigar och jag tänkte om man går upp får
man en bättre överblick och ser var man går eller vart man kan gå. Så det var typ
det som drog mig att vilja gå uppåt snarare att följa där nere. Man kan alltid det är
lättare att gå ner en upp.”

Respondent två menar att hon tog den övre stigen för att följa ett rött
blinkande ljus i fjärran. Ljuset kom från en fyr och fungerade enligt
respondenten som en vägledning för respondenten att upptäcka mer om
narrativet. Här nedan talar hon om det och känslan som hon hade av att hon
skulle följa det eftersom hon som spelvan person såg det som att spelet ville att
hon skulle ta sig mot det.
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“Varför jag ändrade mig, kommer jag ihåg, tänkte nog att jag inte ville missa något
som var där nere, sen tänkte jag det här ljuset där, det röda ljuset, jag trodde nog,
asså det kändes som att jag skulle nå det. Amen precis här fastnar jag ju. Jag hade
kanske tänkt gå förbi det men jag tänkte så här att det inte är tänkt att jag ska gå
där. Jag ska ned på stranden och hitta någonting där tänkte jag.”

En orsak till att några av spelarna tog den nedre vägen var att de satsade på
att den väg de valt var rätt. Men det var även en av respondenterna som
grundade sitt val på att det var fin utsikt.
Här nedan tar respondent ett upp i slutet av citatet att monologerna påverkar
att han ser sig omkring efter det som sägs i monologerna. Detta är enligt oss
något som ofta förknippas med att man är erfaren som spelare och har i detta fall
påverkat spelupplevelsen för respondenten ifråga genom att han tittade efter
saker som nämndes i monologen samt att han kände sig besviken över att inte
hitta det.

“Jag tror att det här beskriver kanske en vän till den som skriver det här till Esther
om det här är Esther eller om det är personen han skriver till. den som skrivit det
här lite mer undrar säkert på livet och allting och beskriver alltid någonting om
heremit, så en sån här person som lever bortom och han beskriver mest vad vi ser
just nu, så jag tror någonstans i den andra dialogen sa han att om man kollar ner
på stranden kan man verkligen se någonting så här båtar, tankbåtar, vilket jag vill
kolla runt så här, kan man se en tankbåt där borta och sen det var ingenting till
min ah, dissapointment”

Detta beteende delades också av respondent tre och fyra som särskilt
påpekade att de letande efter de saker berättarrösten pratade om i miljön och att
om mer av det som nämns i monologen skulle gå att finna i miljön skulle det bli
lättare för dem att relatera till narrativet.
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3.4 Identifikation med spelarkaraktären och teorier kring narrativ.
Alla våra respondenter hade teorier kring narrativet och vad som hänt både i
berättarkaraktärens liv och på ön samt om var spelet utspelar sig. De hade också
en önskan av att få veta mer om vad som har hänt. Denna kategori beskriver
viljan att få veta mer om vad som hänt samt de teorier som respondenterna hade
kring narrativ, karaktärer och omgivning i Dear Esther.
Vem respondenterna identifierade sig som i spelet varierade mellan att man
uppfattade det som att man spelade som berättarrösten, Esther eller någon
annan. Respondent tre tänkte exempelvis att han spelade som “arkitektsman”,
forskare eller upptäcktsresande och skriver brev till en annan forskare som
heter Esther. Esther menar han kan vara karaktärens dotter eller son. Dock var
uppfattningen att man spelade som Esther återfanns hos två av respondenterna,
respondent två och respondent fem som uppgav sig vara säkra på att man
spelade som Esther.

“Jag tror ju att jag är Esther”.

“Jag tror jag spelar som Esther som han berättaren pratar om. Det känns
liksom logiskt. Ok man kan ju spela som honom annars men jag tror man spelar
som Esther”.

Anledningen till att hon uppfattar det som att man spelar som Esther menar
respondent två är att berättaren i monologerna tilltalar Esther och att det då
känns som om hon är direkt tilltalad av berättaren vilket får henne att tro detta.

“För att breven riktar sig direkt till henne, Dear Esther, inte alla men några av dem
och då känns det som att de är skrivna till mig och då att jag är Esther.”

För respondent fyra däremot är det självklart att man spelar som
berättarrösten
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“Jag tänkte att jag spelar som berättarrösten.”

Anledningen till detta anger han det jag-perspektiv som berättelsen är
framställd i. Han refererar här till den första monologen han stötte på där
berättarrösten talar om att han spolades i land på ön dagen innan.

“För att han pratar som ur ett jag perspektiv och så har han pratat om det. Washed
ashore on the island liksom. Dagen innan hade han hamnat här på ön. “

Respondent fem, fyra och två som presenteras ovan anser sig säkra på vem de
spelar som. Men två av respondenterna, ett och tre, såg flera möjliga alternativ
till vem de kunde vara. Bland dessa märks respondent ett som resonerar kring
att man antingen spelar som berättarrösten eller som Esther. Hans främsta
motivation till detta är att man egentligen inte vet vem man spelar som i
synnerhet som spelsessionen i hans mening var så kort, men eftersom
berättaren talar till Esther så tänker respondenten att man måste spela som
någon av dem.

“Det berättar inte vem personen eller vilket namn det är. Det enda vi vet är att det
är en person som heter Esther som andra personer pratar till. De och jag har ingen
det finns inte det är en liten chans att han kan referera till sig själv. Han är ensam.
Men jag tror inte heller på det eftersom jag inte har spelat så mycket av spelet
förstått hela narrativ det här. Det är typ bara under 20 minuter. Så det är säkert
antingen Esther som är där eller han som berättar monologen. För att det är
antingen brevet som han kollar igenom.”

Gällande vad som en gång har hänt på ön fanns en stor mängd teorier. Dessa
teorier kom främst ur hur respondenterna uppfattade monologen men också
deras uppfattning av miljön i spelet spelade roll.
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Exempelvis tolkar respondent fyra det som att folk har begått självmord eller
försvunnit. Han berättar här även att han får känslan av att ön är sorglig.

“Människor har försvunnit eller dödat sig själva typ eller något. Det verkar vara
väldigt sorglig ö”.

Anledningen till att han tror detta är hur monologen talar om invånarna som
”gudsförskräckta” och hatade av utomstående personer. Detta måste enligt
respondenten ha berott på att något inte riktigt var som det skulle med ö
invånarna.

“Mycket historia och själva det här att de var rädda för gud. Nu minns jag inte hur
det var på engelska. Något sånt. Jajuste det skrev det någonstans att de var hatade
invånarna på ön. De kanske hade någon sorts något som var fel med den.”

Andra teorier kring narrativet rörde vad som hade hänt i berättarkaraktärens
liv och vad narrativet handlar om. Respondent två anser att berättarkaraktären
är mitt uppe i ett sökande efter något och att han lider av någon form av psykiska
problem. Här framförs även teorin att han kanske är död och att det man hittar
är brev han lämnat efter sig.

“Tror att han, jag vet inte, jag vet inte ens om han lever han låter ju väldigt som att
han var ganska, eller succesivt mår sämre och sämre, att han kanske söker efter
någonting och kanske brottas med lite mentala problem så att han kanske, ja jag
vet inte, svårt att säga. Som sagt jag vet inte ens om han lever jag skulle nästan
kunna tänka mig att han faktiskt är död till och med. “

Gällande övriga karaktärer som förekommer i narrativet var det sparsmakat
med teorier kring dessa då respondenterna upplevde att de hade spelat för kort
tid för att kunna ha några teorier om dem.
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Som respondent fem uttrycker sig vet man egentligen bara att berättaren talar
om personer som bott en gång på ön och att de var eremiter men inte så mycket
mer information är given kring vilka de var. Själva berättarkaraktären menar
han kanske har en nära relation till Esther om det är henne man spelar som.

“Mmm, han pratar ju mycket om typ folk som typ bodde på den här ön eller typ som
var på den ön och man vet inte riktigt vilka de är, det känns som att han kallade de
ju eremiter så de ville väl inte vara, ville väl vara själva och kanske därför de kom
till den här ön. Vem han var?[Berättaren] Man har väl någon sorts relation till han
som berättar så om man är Esther och det är han som berättar så har man väl
någon sorts nära relation.”

Gemensamt för alla teorier som respondenterna formar är att de innehåller
någon sorts fundering över vad som egentligen har hänt. Man undrar vem man
är varför man befinner sig på ön och vad som en gång har hänt där.
Gällande monologens inverkan hade i synnerhet monolog 8 (se avsnitt
6.2.2)en förmåga att väcka spelarnas undran över vad som kunde ha hänt. I
synnerhet respondent två reagerade på denna monolog eftersom den fick henne
att börja koncentrera sig på monologen och vad den handlade om. Detta
eftersom hon började vilja förstå vad som hade hänt i ett narrativ som hon
dittills hade tyckt varit svårt att följa med i.
Även respondent ett som tänkte mycket på monologen i allmänhet tänkte på
denna del av monologen. Han fick här en känsla av att berättarrösten är
deprimerad eftersom det han talar om är död och andra mörka saker. Han
noterar också att man vet väldigt lite om karaktären och vad som har hänt och
detta i kombination med ett rött blinkande ljus som han vid tillfället för
monologen kan urskilja i fjärran får honom att vilja veta mer om vad ska hända.
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“Och jag läste sista meningen där innan allting, men den, få se om vi kan få upp om
vi först bara, typ så där, Ah just det ja han prata lite om lit ”When someone had
died or given up what little hope they would sacrifice”, ”cut parallell lines in the
cliffs” För någon anledning, jag känner att den här personen är mycket
deprimerad. Han pratar mycket om död någonting andra saker som är så här, mest
för Eshter eller sig själv. För vi vet inte fortfarande vad karaktärens namn är, så
men jag tyckte att det här hjälpte till att mer förklara typ vad hans tankar och så, i
alla fall från vad jag tycker. Och det konstiga när man ser det där ljuset[ rött ljus
på håll] där borta typ, röda typ, det är hela tiden som så här lockande alltså jag
kommer, vad händer om man går dit.”

3.5 Spelarens värdering av berättartekniken
Är sättet som Dear Esther förmedlar sitt narrativ bra eller dåligt och vad är
det som gör det? Bland respondenterna råder delade meningar om detta och
denna kategori kommer att ta upp olika tankar och åsikter kring narrativet och
hur det fungerar med spelet samt varför man tänkte så. Denna kategori
behandlar främst de olika åsikter som kom fram kring berättartekniken i spelet
samt vad som var anledningen bakom dessa åsikter.
Tre av respondenterna var positiva till Dear Esthers berättarstil. Dessa var
respondent ett, två och fem. Exempelvis förklarar en respondent två varför hon
tyckte att berättarstilen fungerade bra för att framföra spelets narrativ.

“Jag tycker, asså jag tycker det fungerar bra, jag gillar den här typen av spel, sen så
är det svårt att säga eftersom jag spelade bara första kapitlet nu kanske men jag
hade nog kanske velat ha lite mer indikationer i miljön förutom berättarrösten så
hade jag kanske velat haft något mer här i början som får mig att. Som den där
boken som låg där om det faktiskt hade varit någonting i den som talade om. Jag
hade velat lösa några av frågetecknena men jag tycker det är ett jättebra sätt att
berätta det på speciellt när det är som det här känns som lite mer obehaglig
historia så här att man, den här rösten känns ju verkligen det är nästan så att det
är i mitt huvud och att man påverkas mycket av stämmningen. Så jag tycker att det
fungerar bra”.
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Anledningen till att hon ansåg att det fungerade bra var att hon ansåg att en
obehaglig historia fungerade bra att berätta på detta vis. Själva berättarrösten
gav också en bra stämning i narrativet.
Respondent fem menar att berättarstilen fungerade på ett intressant sätt då
det känns som en variation i historien, att det blir olika historier med olika
meddelanden för olika spelsessioner. Detta på grund av att han hade teorin om
att spelaren kan gå olika vägar.

“Ehm det är väldigt intressant i och med att man inte får inget sägs ut, rakt ut typ
så här vad som har hänt man får typ pussla ihop det medans man går runt och får
den här informationen av berättaren. Så det är ett intressant sätt hur de har lagt
upp narrativet och så att det känns som att den triggas när man är på olika platser
som, eh, när man spelar olika gånger eller olika personer spelar och går olika
vägar så får man kanske olika meddelanden och typ man kanske missar någonting
eller får, får höra någonting som en annan person inte skulle fått höra, så man får
berättelsen blir väl lite annorlunda beroende på vem som spelar och hur man
spelar och den känns inte så linjär heller.”

Även respondent ett ansåg att det var ett intressant sätt att berätta på
eftersom det skiljer sig från andra spels kortfattade berättarstil som fokuserar på
vad spelaren gör. Istället berättar Dear Esther sitt narrativ mer i detalj.
Monologerna ger enligt respondenten bitvis men djupgående information om
relationen mellan Esther och berättarkaraktären. Detta gör att narrativet mer
personligt i respondentens mening eftersom det leder till att ett djup skapas i
själva spelvärlden.
Respondent tre och fyra var inte lika positiva till berättarstilen. Enligt
respondent tre var narrativet väldigt linjärt och förutsägbart, då monologen
enligt honom var något som triggades på specifika förutbestämda platser och
därför var berättarstrukturen inte särskilt intressant i hans mening. Han ansåg
att berättelsen inte var så intressant för att det kändes som att de tagit en text
direkt från en bok in i ett spel bara.
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“Det känns ganska linjärt på något sätt han går från en punkt till en annan direkt
när man går. Så att liksom att de olika eventen triggas med varandra ja svårt att
säga om det faktiskt för att jag själv upplever berättar strukturen inte speciellt
intressant. För att mig kändes det faktiskt som att han läste av en dagbok”.

Respondent fyra ansåg att berättarstilen i Dear Esther varken var bra eller
dålig då han upplevde att det var för få monologer och att det blev väldigt långa
pauser i narrativet. Han tyckte att det kunde ha varit fler eller eventuellt tätare
monologer. Dessutom tyckte inte respondenten om att narrativet inte alltid
relaterade till ön man befann sig på vilket gjorde det svårt att fokusera på
narrativet enligt honom.

“Ganska bra ibland var det lite för många pauser mellan de här dialogerna så då
gick man bara liksom en hel minut och sen så hände det ingenting. Och så var det
ibland lite väl poetiskt det handlade inte allting om ön utan det handlade om
tidigare saker så det var svårt att fokusera“.
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4 Diskussion
4.1 Diskussion av resultat
Quin et.al (2009) presenterar i sin artikel fem olika omständigheter som
påverkar spelarens inlevelse. Dessa var nyfikenhet, koncentration, förståelse,
utmaning och Empati. Några av dessa kategorier går att koppla till de kategorier
vi fick fram i vår undersökning men inte alla. Exempelvis finns det en likhet
mellan nyfikenhet som specifikt behandlar viljan att utforska spelet och dess
värld och vår kategori Utforskning. Kontroll och förståelse är aspekter som
påminner lite om det vi fått fram under kategorin Spelarvana. Empati är ett
attribut som med lätthet kan kopplas till de två sista kategorierna vi presenterat
i denna rapport. Däremot har vi inte hittat något resultat som skulle peka mot att
utmaningen skulle ha haft signifikant betydelse för uppfattningen av Dear
Esthers narrativ. Möjligtvis kan sägas att där fanns en brist på utmaning men
detta har vi inte sett påverka upplevelsen och uppfattningen av spelets narrativ
negativt.

4.1.1 Diskussion av Utforskning
Thue, et al (2007) undersöker ett spel som anpassar sig efter vad spelarna gör
och hur detta påverkar spelarnas uppfattning av narrativet. Visserligen är detta
en studie om hur speldesign påverkar spelares upplevelser av spelnarrativ och
vilka olika spelstilar som finns men det är ändå applicerbart på denna kategori.
Vi märkte att respondenterna mer eller mindre aktivt påverkade sin uppfattning
av spelets narrativ genom att undersöka och upptäcka omgivningarna.
Omgivningarna och upptäckandet av dessa definierade vad som var viktigt i
narrativet och fick respondenterna att söka i omgivningarna efter saker som
nämndes i monologen. Dear Esther modifierade sig visserligen inte efter
spelarnas val och beslut men vad spelarna valde att utforska, vart de valde att
titta och hur pass mycket de koncentrerade sig på omgivningarna påverkade
deras uppfattning av Dear Esthers narrativ.
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Detta kan vara vad som gör att respondent tre och fyra upplevde att narrativet
borde ha knutit mer till ön, medan respondent ett, två och fem mer tittade sig
omkring i omgivningarna efter sådant som monologen tog upp.
Något annat som vi kopplar till kategorin utforskning är environmental
storytelling. Carson (2000) skriver om detta och hur omgivningarna i spel kan
användas för att få spelarna att vilja stanna i spelet. Han menar att om själva
storyn är väl återgiven i omgivningen genom föremål, byggnader och landskap
blir upplevelsen av spelet mer indragande och förväntningar på vad som skall
hända, vad man kan upptäcka och göra väcks. Detta är något som passar väl in
med resultatet i denna kategori då spelare lade märke till och upplevde element i
omgivningen som viktiga för narrativet. De upplevde att de hade en kontext i
omgivningen och drogs mot specifika platser i omgivningen eftersom de
upplevde att dessa platser hade en vikt i det som skedde i narrativet.
En annan aspekt av environmental storytelling som går att koppla till denna
kategori är det faktum att vi undersökte spelvana personers
förstagångsupplevelse av Dear Esther. Spelvana personer har för vana att se sig
om i omgivningar i spel, för att ta reda på vart de är och vad som händer, det är
därför extra troligt att dessa reagerar specifikt på omgivningarna och tänker
över vad det där föremålet försöker säga dem. I Dear Esther uttrycks en längtan
av spelaren att vilja utforska och vilja gå upp på skeppen i spelet. Dessa är
föremål som drar in spelarna i spelet och dess narrativ som Carson nämnde.
4.1.2 Diskussion av Känslor och stämning
McMahan (2003) behandlar inlevelse i spel. Han menar att även om det finns
olika aspekter av inlevelse har narrativet stor betydelse för spelares engagemang
och inlevelse i spelet. Inom själva engagemanget i spelet, det att spelaren bryr sig
om spelet och dess karaktärer ligger något som kallas närvaro. Närvaro är det
faktum att spelaren lever sig in i spelet och upplever de känslor och stämningar
som finns där. McMahan menar att denna inlevelse kommer från att spelaren
upplever sig vara del av spelet och dess universum.
Detta är något som resultatet presenterat i denna kategori kan kopplas till då
spelarnas upplevelse av stämningar och känslor i spelet i viss mån ger ett intryck
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av att de upplevt en sådan inlevelse i Dear Esthers värld. Värt att notera är att vi i
större grad kopplar ljud, musik och narration i visst samspel med grafisk miljö
till detta till hur respondenterna upplevde känslor och stämningar i narrativet.
Det McMahan främst diskuterar är dock 3D världarna i sig vilka han anser är det
avgörande. Detta är något vi inte håller med om eftersom det som dominerar
denna kategori främst hade med andra aspekter än 2D mot 3D att göra.
Angående närvaro skriver även Jennett, Cox & Cairns (2008) om hur spelare
upplever att de befinner sig i spelet, vilket är något de undersökt orsakerna
bakom. En av de aspekter de skriver om är hur inlevelse utvecklas gradvis över
tid genom att närvaron ökar gradvis. Detta var något som märktes bland våra
respondenter då de känslor och stämningar de talar om i denna kategori ofta
relaterar till sådant som respondenterna stötte på senare under spelsessionen
eller exponerades för kontinuerligt såsom berättarröst, musik, ljudeffekter,
monolog och miljö. Ett exempel på detta är hur respondent två menade att det
efter ett tag stod klart för henne att spelet handlade om Esther och hennes
nästan galna pappa. Detta var en upplevelse som respondenten bildade sig först
efter ett tags spelande när flera intryck hade hunnit komma till tals. Ett annat
exempel är det som respondenterna sagt om själva berättarrösten och hur den
upplevdes vilket också var något som växte fram över tid.
Till upplevelsen av själva berättarrösten samt monologerna kan det Boon
(2007, s. 51) skriver om inspelad dialog kopplas. Han menar att sådan dialog
eller narration som är inspelad är mer flexibel än narration som använder sig av
enbart text. Detta eftersom inspelad narration inte kräver att spelaren
koncentrerar sig på att läsa text för att hänga med och ger större möjlighet att
skapa inlevelse genom exempelvis röstskådespeleri. Detta är något som Dear
Esther av svaren i denna kategori att döma har använt sig av väl. I synnerhet
märks detta på hur berättarrösten påverkat respondenternas upplevelse av
spelet. Chansen är också stor att det var just på grund av den inspelade
narrationen som respondenterna får upp ögonen för narrativet i spelet.
Utan den inspelade narrationen skulle förmodligen inte heller spelets stämning
varit densamma.

4.1.3 Diskussion av Spelarvana
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Schell (2008, s. 118-122) menar att det är viktigt för våra mänskliga hjärnor
med sammanhang och kontext, saker runt omkring oss måste ha en betydelse
eller funktion vi kan relatera till. Detta gör att vi människor sorterar bort de
intryck som inte har någon betydelse för oss och fokuserar på det som enligt vår
uppfattning har en mening. För att vi skall kunna hålla fokus menar Schell att vi
behöver tydliga mål, få distraktionsmoment och ständig utmaning. Detta är i vår
mening ett upplägg som känns igen från många spel och spelvana personer ofta
känner igen och förväntar sig. Dear Esther är dock annorlunda då det är ett spel
som inte följer denna konvention. I Dear Esther, upptäcker spelaren
omgivningarna genom att vandra omkring i dem i ett förstapersonsperspektiv
medan de då och då stöter på monologer som berättar om vad som en gång har
hänt. Där finns ingen ständig utmaning eller tydliga mål, bara upplevelsen,
känslorna och stämningarna vilka, som vår undersökning visar kan uppfattas på
vitt skilda sätt. Detta att Dear Esther inte följer en förväntad konvention märks
tydligt bland våra respondenter då dessa som tidigare presenterat i denna
kategori uttrycker förväntningar på exempelvis interaktion, instruktioner från
spelsystemet eller vägledning från spelets sida. Detta får dem att undersöka och
utforska men också att testa sig fram, se om man kan gå ned i vattnet och simma,
om man kan ta sig till platser eller om föremål kan vara ledtrådar. Det kan också
vara detta som exempelvis får respondent ett att känna sig lite missnöjd då han
inte hittar de tankbåtar som berättarrösten nämner i en av dess monologer. Det
kan också vara vad som drog spelarna mot huset i början av spelet och fick flera
av dem att göra försök att ta sig vidare vid den klippskreva som i början av första
kapitlet nästan fungerade som ett falskt vägmärke.
Rouse (2005, s. 9-10) skriver om spelares förväntningar på spelet där bland
annat förståelsen av hur spelvärlden fungerar tas upp.
Spelare vill veta vad som går och inte går att göra. Det betyder visserligen inte
att de måste veta vad som går och inte går att göra i spelet omedelbart men
enligt Rouse finns en sådan förväntning hos spelaren.
Detta går att koppla till hur våra respondenter testade sig fram i spelvärlden, tog
sig till olika platser och undersökte omgivningarna efter triggers, ledtrådar och
annat som kanske kunde starta en av spelet definierad funktion. När spelarna
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efter ett tag insåg att det man kan göra i spelet var begränsat till att gå omkring
och uppleva monologer och omgivningar slutade de leta efter interaktiva objekt.

4.1.4 Diskussion av Identifikation med spelarkaraktären och teorier kring narrativ
Dansky (2007, s. 5-7) menar att en av meningarna med att ha ett narrativ i
spel är inlevelse. Narrativ bidrar enligt Dansky till att spelaren kommer in i det
medvetandestadium som kallas inlevelse. Detta eftersom narrativet ger en
anledning för spelaren att tro på spelets mekaniker och motiverar spelaren att
göra saker i spelet. Narrativet fungerar också som en form av identifikation för
spelaren. Med narrativets hjälp utvecklar spelaren känslor kring händelser i
spelet och förklarar och rättfärdigar de handlingar som spelet erbjuder i Dear
Esthers fall att man befinner sig på och utforskar ön. Till detta hör också att
spelarna identifierar sig med sin karaktär. Detta är något som vi kan se i
resultaten i denna kategori då alla våra respondenter utvecklade teorier kring
vem de spelade som. Till detta hör också de motiveringar respondenterna gav till
varför de resonerade som de gjorde.
Även det Boon (2007, s. 46) skriver om formellt narrativ, vilket är den del av
narrativet som är framfört med hjälp av konventionella berättartekniker såsom
text, narration och dialog, kan kopplas till de teorier som spelarna bildade sig om
narrativet och världen i Dear Esther. Här kommer deras tankar om själva
monologen starkt in i bilden då denna är den mer formella delen av spelets
berättande. Exempelvis direkta associationer som när respondent två hävdade
att monolog åtta (se avsnitt 6.2.2) fick henne att börja känna att monologen
tillhörde en karaktär som mådde dåligt på något sätt. Hit hör också den
bestämda uppfattningen att monologen riktar sig direkt till spelaren som
åtminstone en av respondenterna hade. Även de teorier som respondenterna
bildade kring vilken relation berättarkaraktären och Esther hade med varandra
och vad som kan ha hänt mellan dem kan kopplas hit.

42

4.1.5 Diskussion av Spelarens värdering av berättartekniken
Ryan (2009, s.43-44) skriver om att det finns många olika sätt att uttrycka
narrativ på. Detta visar Dear Esther då spelaren rör sig genom spelet och
narrativet varieras baserat på hur han/hon väljer att gå. Spelsessionerna ändras
också något från gång till gång exempelvis alterneras monologerna mellan
spelsessionerna. Författaren menar att desto mer realistiskt narrativet är och
desto mer aktiv karaktären är blir det svårare att skapa ett väl genomfört
narrativ. Detta eftersom realismen skapar fler restriktioner medan ökad aktivitet
hos spelarkaraktären ökar risken för att dessa restriktioner bryts av spelarens
handlingar. Trots att narrativet i Dear Esther hade flera realistiska inslag,
exempelvis det faktum att spelet behandlar saknad var spelarkaraktären inte
särskilt aktiv och begränsad till att gå omkring i omgivningarna vilket gjorde att
narrativet ändå uppfattades som väl genomfört och gripande av tre av
respondenterna.
Detta går att koppla till det Caillois (1958/2001, s. 13) skriver om Ludus och
Paida. Det skulle om man utgår från hans teori gå att definiera Dear Esther som
dominerat av Paida vilket är den fria fantasins och kreativa uttryckets aspekt.
Ludus däremot, som är den aspekt av spelet som representerar mål, regler och
funktioner i spelet, återfinns ytterst sparsamt i spelet, då det nästan saknar
interaktivitet medan det är betydligt tyngre på narrativ. Detta kan exemplifieras
av det respondent fyra menade om att man i spelet bara gick omkring utan att
något särskilt hände. Detta var något som visar att det är ett Paida-spel. Det är
inte fokus på att vinna eller förlora utan mer på att uppleva narrativ och
omgivningar fritt med mycket lite fokus på själva spelmekaniken.
Interaktivt narrativ menar Boon (2007, s. 46-47) är en kombination av
implicit och formellt narrativ och förekommer ofta inom spel. Det som definierar
denna typ av narrativ är de handlingar som spelaren kan utföra spelvärlden. Till
detta är även interaktiv berättelse kopplat vilket mer specifikt kopplas till de val
spelaren gör i narrativet. Interaktiv berättelse är sådan berättelse som
modifieras av aktiva beslut spelaren gör i exempelvis dialogträd.
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Även om Dear Esther inte låter spelaren ta uppenbara beslut kring vad som
händer i narrativet genom exempelvis dialogval innehåller dess narrativ en viss
modifierbarhet. Detta var något som respondent fem som tidigare nämnt hade
särskilt i åtanke i sin bedömning av narrativet i spelet och i synnerhet hans teori
kring att narrativet blir olika beroende på vilka platser man som spelare besöker.
I vår undersökning om Dear Esther var tre av de fem respondenterna positiva
till spelets berättarteknik. Trots att interaktiviteten i spelet var minimal
upplevdes berättelsen och spelet passa väl ihop enligt flera respondenter. Vi
anser att detta delvis är monologens förtjänst då den går att tolka på många sätt
och på så sätt skapar utmaning för spelaren att tolka narrativet. I synnerhet som
monologen i Dear Esther varierade beroende på var respondenterna gick
skapades en friare struktur i det annars linjära narrativet som gjorde det öppet
för tolkningar.

4.2 Reliabilitet och generaliserbarhet
4.2.1

Urval och speltid

Det första som bör diskuteras här är antalet respondenter som deltog i
undersökningen och därmed också studiens generaliserbarhet. Vi använde oss
av fem respondenter i vår undersökning vilket gör att vi i denna studie uttalar
oss om dessa fem respondenters uppfattning av Dear Esther och dess narrativ.
För att kunna säga något om detta generellt skulle krävas en större
undersökning med fler deltagare och om möjligt även längre speltid.
Något som kan diskuteras i anslutning till dessa är urvalet av respondenter.
Vi har tidigare nämnt att vi valde att använda oss av spelstudenter från
Södertörns Högskola eftersom dessa passade in på den urvalsgrupp som vi ville
undersöka. De var spelvana personer och hade också studerat speldesign i ett
och ett halvt år vid tillfället för speltesten. De gav oss onekligen ett perspektiv
som bara någon med djupare för spel och hur dessa fungerar kan ge. Men frågan
är om vi skulle ha kunnat få tag på personer med liknande erfarenheter genom
att exempelvis leta efter respondenter via andra spelutbildningar, via
onlineforum och spelcommunitys. En tanke är att det skulle ha kunnat gå och
därigenom komma åt ett bredare urval med personer från olika delar av
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spelkulturen. Däremot hade detta tagit mycket tid och medfört en osäkerhet
kring om vi skulle hitta några personer med tid och möjlighet att delta i
undersökningen.
Gällande speltid är detta en annan aspekt som går att länka till denna studies
reliabilitet. Vi lät våra respondenter spela under cirka 20 minuter vilket gör att
de inte upplevde hela spelet. Detta kan ha påverkat respondenternas uppfattning
av Dear Esther. Exempelvis menade en respondent att några frågor var svåra att
besvara. Detta kan bero på speltiden då bara en del av spelet visades och en
helhet kanske hade kunnat göra vissa delar av händelseförloppet klarare. För att
besvara en av de mer komplexa intervjufrågorna(fråga 7 avsnitt 6.2.1) om spelet
behövs det teorier kring vad som hänt av respondenterna om spelvärlden och
spelarkaraktärens liv. Dock gav denna fråga enligt vår mening ändå utdelning då
den ledde till flera intressanta teorier och tankar hos respondenterna kring
dessa händelser.

4.2.2 Generell kritk angående genomförandet

När vi kollade upp själva skriptet för Dear Esthers monologer fann vi att flera
av monologerna i spelet alternerar med varandra vilket innebär att alla
respondenter inte fick samma monolog och att vissa delar av monologen bara
dök upp för vissa respondenter. Samtidigt var de monologer respondenterna
stötte på beroende på vilka de platser de besökte. Då inte alla respondenter
besökte alla platser som var möjliga att gå till och respondenterna hann olika
långt under speltiderna bidrog även detta till variationen.
Detta kan framförallt ha påverkat att respondenternas teorier kring spelets
narrativ varierade så pass mycket. Exempelvis fick respondent två en monolog
som gjorde att hon tolkade spelets narrativ som att det handlade om en far och
hans dotter men ingen annan av respondenterna fick denna monolog. Detta är
väl värt att ha i åtanke då det kan visa på att en större undersökning med fler
respondenter skulle uppvisa färre skillnader mellan hur respondenterna tolkade
spelet och dess narrativ då fler respondenter skulle få samma uppsättning
monologer. Dock anser vi att respondenternas uppfattningar av narrativet hade
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tillräckligt många gemensamma nämnare för att vi skulle kunna hitta mönster
och samband mellan dem. Det innebär att variationen på monologerna från
spelomgång till spelomgång inte hade en större genomslående effekt på våra
respondenters uppfattning av spelets narrativ.
Till detta kan tilläggas att det fanns delar av monologen, exempelvis
monolog 8 och monolog 1 i kapitel ett (se avsnitt 6.2.2) som återkom i varje
spelomgång. Dessa monologer var ofta sådana som hade central påverkan på
narrativet och därför kan det sägas att våra respondenter trots variation i
undersökningsmaterialet fått en jämförbart likvärdig upplevelse av spelet och
dess narrativ. Dock anser vi det fortfarande viktigt att nämna att alla
respondenter inte spelat riktigt samma spel då det kan ha betydelse för hur
resultatet i denna studie skall tolkas. Det kan också vara värt att diskutera
utifrån det faktum att många spel av idag har modulärt innehåll som anpassas
efter spelarens handlingar, spelarens skicklighet eller slumpen. Detta gör att en
undersökning av hur narrativet i ett spel uppfattas skiljer sig från en
undersökning om hur narrativet i en bok uppfattas av läsarna.

4.3 Framtida forskning

I framtiden skulle man förmodligen kunna vinna på att göra fler
undersökningar liknande denna men med fler respondenter och eventuellt
längre spelsessioner. Ett förslag skulle kunna vara att utgå från ca 10
respondenter och en hel genomspelning av Dear Esther för varje respondent. En
annan variant skulle kunna vara att göra en större kvantitativ undersökning om
generella uppfattningar och åsikter kring Dear Esthers narrativ. Detta skulle
kunna vara något som ger en ökad generaliserbarhet till studier som denna.
Detta skulle man kunna göra med ett frågeformulär för att få in så breda resultat
som möjligt.
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5 Slutsats
Det sätt som påverkar våra respondenter uppfattar spelets narrativ på skiljer
sig åt mellan individer men det finns ändå flera gemensamma drag. Sådant som
att utforska spelets omgivningar, att intressera sig för vad som kommer att
hända i narrativet och fundera över vad som har hänt var gemensamt för många
av de svarande. Likaså var det sätt som stämningar och känslor på en bidragande
faktor till hur våra respondenter uppfattade narrativet i spelet. Sedan finns
variationer i vad man upplevde och hur man uppfattade narrativet liksom vad
man ansåg var de viktigaste faktorerna till hur narrativet upplevdes. Från
specifika monologstycken till omgivningarna, specifika objekt i spelvärlden och
ljudbild, där en tydlig majoritet resonerade utifrån monologerna i spelet som
viktiga för vad de uppfattade.
De faktorer som vårt resultat visar påverkade respondenternas uppfattning
av Dear Esthers narrativ är Utforskning, Känslor & stämning, Spelarvana
och Identifikation med spelarkaraktär och teorier kring narrativ. Sedan fann vi
även information kring hur respondenterna värderade spelets berättarteknik.
Detta beskriver vi i kategorin Värdering av berättartekniken som vi hanterar som
en separat del av vår frågeställning.
Eftersom de spelare vars upplevelser vi undersökt är spelvana personer fanns
även ett mönster rörande deras egna förväntningar på hur ett spel bör fungera.
Detta påverkade deras uppfattning av narrativet då det fick de att undersöka och
koncentrera på specifika spelelement med förväntan på en i spelet existerande
funktion. De knöt sådana element till att de antingen skulle hitta en ledtråd eller
få tag i en bit av narrativet i spelet.
Gällande uppfattningarna av vad själva narrativet handlade om fanns stora
variationer från att det handlade om en upptäcktsresande till att det handlade
om en far och dotterrelation eller om någon som är död. En sak som dock var
gemensam var att respondenterna antingen trodde att man spelade som
berättarrösten eller som Esther.
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Något annat som var gemensamt var att man bildade sig teorier kring vad
som hänt på ön och varför det var folktomt med teorier som varierade mellan att
sjukdom, kollektivt självmord och isolationism låg bakom. Generellt var dock att
man tog hänsyn till både monolog och omgivning när man bildade sin
uppfattning kring vad som hänt på ön, liksom i berättarkaraktärens liv.
Det rådde blandade meningar gällande hur Dear Esthers sätt att berätta sitt
narrativ på fungerande. Två av våra respondenter var tveksamma till spelets
berättarteknik och tyckte att dess monolog låg för långt ifrån vad de faktiskt
kunde se omkring sig. En annan anledning till att inte tycka att berättarstilen inte
fungerade så bra var att det var för linjärt och att det var för många och långa
pauser mellan monologstyckena.
Tre av respondenterna såg dock berättarstilen som positivt på olika sätt och
betecknade den som bra och intressant. En av respondenterna ansåg också att
den var modulär och hade uppfattningen av att det ändrades efter hur spelaren
gick i spelet. Det de generellt såg som positivt med spelets berättarstil var att det
skapade en relation mellan spelaren och karaktärerna i spelet och den
underliggande men tydliga dystra stämning som skapades i spelet. Man ansåg att
eftersom inget sades rakt ut var mycket upp till den egna tolkningen och detta
ledde till att man levde sig in i spelet och dess narrativ.
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6

Bilagor

6.1 Bilaga1 Intervjustruktur

Innan
1. Har du spelat Dear Esther förut?
2. Hur gammal är du?
3. Anser du att du spelar mycket spel?
4. Vad brukar du spela för spel?

Under genomtittning av speltest
Dessa frågor ställs beroende på vad respondenten gör och vissa kommer beroende
på hur situationen ser inte att ställas alls.
1. Du gick in huset i början, hur kommer det sig att du gjorde det?
2. Du valde att gå upp mot land först, vad avgjorde detta val?
3. Du valde att gå direkt ned mot havet, vad avgjorde detta val?
4. Vad var dina tankar kring spiralsymbolen på stranden?
5. Vad gjorde att du försökte ta dig vidare in i den inåtgående gången i
klipporna vid havet?
6. Vad gjorde att du stannade upp när du stötte på delar av monologen?
Frågan nedan är menad att behandla monologen och om en respondent skulle visa
upprepat ointresse för monologen kommer denna fråga att sluta ställas
7. Vad tänkte du kring den här delen av monologen där berättaren talade
om[någon händelse i narrativet]( för varje gång en monologbit dyker upp)
kan ges i olika varianter och ställs frekvent mellan andra frågor och gäller
för all monolog?

Efter
1. Hur uppfattar du Dear Esther och dess narrativ?
2. Vad hade mest inverkan på dig under spelsessionen och varför.
3. Var det någon del av dialogen som du reagerade specifikt på?
4. Hur upplevde du ljudet i spelet, musik, monolog naturljud etc.
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5. Påverkar berättarrösten din upplevelse av spelet och hur?
6. Vem tror du att du spelar som?
a. Vad gör i så fall att du tror det?
1. Har du några teorier kring vart Dear Esther utspelar sig och vilka?
a. Vilka tror du personerna som berättarrösten pratar om
är?
b. Vad tror du har hänt?
i .I berättarkaraktärens liv
ii. På ön man befinner sig på
iii. Vad är din teori kring vart händelserna utspelar sig?
9. Hur tycker du att Dear Esthers sätt att berätta sitt narrativ fungerar och
varför tycker du så?

53

6.2 Bilaga 2Monologer
I denna bilaga återges alla monologer som förekommer i de undersökta delarna
av spelet vilket är introduktion, första kapitel och början av andra kapitlet. Själva
manuset är skrivet av Dan Pinchbeck och ingår i spelet Dear Esther (The Chinese
Room, 2012). Detta material är tänkt att refereras till i våra resultat då vi ställt
frågor om flera av monologerna i spelet till våra respondenter. Det är inte alla
monologer som återges här som refereras i intervjufråorna eller rapporten, det
är dock många som förekommer när vi presenterar våra resultat.
6.2.1 Intro

1a Dear Esther. I sometimes feel as if I’ve given birth to this island. Somewhere, between the
longitude and latitude a split opened up and it beached remotely here. No matter how hard I
correlate, it remains a singularity, an alpha point in my life that refuses all hypothesis. I
return each time leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will
have blossomed into fresh insight in the interim.

1b Dear Esther. The gulls do not land here anymore; I’ve noticed that this year they seem to
have shunned this place. Perhaps it’s the depletion of the fishing stock driving them away.
Perhaps it’s me. When he first landed here, Donnelly wrote that the herds were sickly and
their shepherds the lowest of the miserable classes that populate these Hebridean islands.
Three hundred years later, even they have departed.

1c Dear Esther. I have lost track of how long I have been here, and how many visits I have
made overall. Certainly, the landmarks are now so familiar to me that I have to remind
myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these
rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down
to sea. Besides, I have always considered that if one is to fall, it is critical to keep one’s eyes
firmly open.

1d Dear Esther. The morning after I was washed ashore, salt in my ears, sand in my mouth
and the waves always at my ankles, I felt as though everything had conspired to this one last
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shipwreck. I remembered nothing but water, stones in my belly and my shoes threatening to
drag me under to where only the most listless of creatures swim

6.2.2 Kapitel1

1. Donnelly reported the legend of the hermit; a holy man who sought solitude in its most
pure form. Allegedly, he rowed here from the mainland in a boat without a bottom, so all the
creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must
have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish
dumped from the tankers, he’d find more peace. They say he threw his arms wide in a valley
on the south side and the cliff opened up to provide him shelter; they say he died of fever
one hundred and sixteen years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the
cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I
have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude
8. When someone had died or was dying or was so ill they gave up what little hope they
could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. With
the right eyes you could see them from the mainland or the fishing boats and know to send
aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence
stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this: to keep any wouldbe rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh.
9. They were godfearing people those shepherds. There was no love in the relationship.
Donnelly tells me that they had one bible that was passed around in strict rotation. It was
stolen by a visiting monk in 1776, two years before the island was abandoned altogether. In
the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking
the geography with a superimposed significance; that they could actually walk the bible and
inhabit its contradictions?
14. I would leave you presents, outside your retreat, in this interim space between cliff and
beach. I would leave you loaves and fishes, but the fish stocks have been depleted and I have
run out of bread. I would row you back to your homeland in a bottomless boat but I fear we
would both be driven mad by the chatter of the sea creatures.
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6.2.3 Kapitel 2 t.o.m monolog 14

1. Dear Esther. I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over
twenty-one times, but although I have all the reports and all the witnesses and have crossreferenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find
the location. You’d think there would be marks, to serve as some evidence. It's somewhere
between the turn off for Sandford and the Welcome Break services. But although I can
always see it in my rear view mirror, I have as yet been unable to pull ashore.
2. Dear Esther. This will be my last letter. Do they pile up even now on the doormat of our
empty house? Why do I still post them home to you? Perhaps I can imagine myself picking
them up on the return I will not make, to find you waiting with daytime television and all its
comforts. They must form a pile four feet high now, my own little ziggurat; a megalith of
foolscap and manila. They will fossilise over the centuries to follow; an uneasy time capsule
from a lost island. Postmarked Oban: it must have been sent during the final ascent.
3. Dear Esther. I have found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and
unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. My rocks are these bones and
a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves, my forehead a mount,
this aerial will transmit into me so. All over exposed, the nervous system, where Donnelly’s
boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you; I will leave it at the foot
of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under.
4. Dear Esther. Whilst they catalogued the damage, I found myself afraid you’d suddenly sit
up, stretch, and fail to recognise me, I orbited you like a sullen comet, our history trailing
behind me in the solar wind from the fluorescent tubes. Your hair had not been brushed yet,
your make-up not reapplied. You were all the world like a beach to me, laid out for
investigation, your geography telling one story, but hinting at the geology hidden behind the
cuts and bruises.
5. I have found the ship’s manifest, crumpled and waterlogged, under a stash of paint cans. It
tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yoghurt,
bound for the European market. It must have washed out to sea, God knows there are no
longer gulls or goats here to eat it.
6. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived?
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7. It’s only at night that this place makes any sluggish effort at life. You can see the buoy and
the aerial. I’ve been taking to sleeping through the day in an attempt to resurrect myself. I
can feel the last days drawing upon me – there’s little point now in continuation. There must
be something new to find here – some nook or some cranny that offers a perspective worth
clinging to. I’ve burnt my bridges; I have sunk my boats and watched them go to water.
8. All night the buoy has kept me lucid. I sat, when I was at the very edge of despair, when I
thought I would never unlock the secret of the island, I sat at the edge and I watched the
idiot buoy blink through the night. He is mute and he is retarded and he has no thought in
his metal head but to blink each wave and each minute aside until the morning comes and
renders him blind as well as deaf-mute. In many ways, we have much in common.
9. I’ve begun to wonder if Donnelly’s voyage here was as prosaic as it was presented. How
disappointed not to have found the bones of the holy man! No wonder he hated the
inhabitants so. To him, they must have seemed like barnacles mindlessly clinging to a mercy
seat. Why cling so hard to the rock? Because it is the only thing that stops us from sliding
into the ocean. Into oblivion.
10. An imagined answerphone message. The tires are flat, the wheel spins loosely, and the
brake fluid has run like ink over this map, staining the landmarks and rendering the
coastline mute, compromised. Where you saw galaxies, I only saw bruises, cut into the cliff
by my lack of sobriety.
11. I don’t know the name of the wreck in the bay; it seems to have been here for several
years but has not yet subsided. I don’t know if anyone was killed; if so, I certainly haven’t
seen them myself. Perhaps when the helicopter came to lift them home, their ascent scared
the birds away. I shall search for eggs along the north shore, for any evidence that life is
marking this place out as its own again. Perhaps it is me that keeps them at bay.

12. I remember running through the sands of Cromer; there was none of the shipwreck I find
here. I have spent days cataloguing the garbage that washes ashore here and I have begun to
assemble a collection in the deepest recess I could find. What a strange museum it would
make. And what of the corpse of its curator? Shall I find a glass coffin and pretend to make
snow white of us both?
13. Why is the sea so becalmed? It beckons you to walk upon its surface; but I know all too
well how it would shatter under my feet and drag me under. The rocks here have withstood
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centuries of storms and now, robbed of the tides, they stand muted and lame, temples
without cause. One day, I will attempt to climb them, hunt among their peaks for the eggs,
the nests, that the gulls have clearly abandoned.
14. I had kidney stones, and you visited me in the hospital. After the operation, when I was
still half submerged in anaesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my
stones have grown into an island and made their escape and you have been rendered
opaque by the car of a drunk.
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