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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka ”environmental storytelling” och dess 
betydelse i att bygga ut spelmiljöer. Tanken var också att se hur de ledtrådar som 
förekommer inom ämnet leder spelaren på rätt väg och hjälper hen att tolka och bilda 
egna uppfattningar om spelvärlden.  

Begreppet och tankarna på ”environmental storytelling” har baserats på Don Carson och 
Henry Jenkins tankar kring ämnet. Utöver dessa källor användes även områdena kring 
”immersion” och ”affordence”. Avsikten med de två områdena var att kunna 
implementera dem i respektive ledtrådsgrupp, men detta visade sig under arbetets gång 
ge komplikationer för detta projekts tidsram. Områdena användes fortfarande i en 
generell form. 

Till undersökningen producerades en artefakt bestående av tre utrenderade 3D-miljöer, 
som sedan användes i kvalitativa intervjuer. Åtta informanter fick svara på frågor kring 
vad de trodde hänt i bilden och vad de skulle ha valt att göra i bilden i ett 
spelsammanhang. 

Resultatet av intervjuerna visade att de narrativa ledtrådarna fick störst fokus över de 
mekaniska ledtrådarna. Dock gjordes slutsatsen att detta berodde på upplägget av 
artefakten eftersom det inte fanns ett konkret spelmoment för de mekaniska ledtrådarna 
att framgå fullt ut. Det visades även att flera av ledtrådarna kunde byta roll, narrativa 
kunde fungera som mekaniska respektive mekaniska kunde fungera som narrativa. 

I det stora hela framgick det att ”environmental storytelling” ger ett ytterligare djup till 
spelaren från spelmiljöerna. 

För ett framtida arbete skulle ytterligare fördjupning inom olika miljöer förekomma, 
med större fokus på hur människor uppfattar berättelser genom tecken och objekt, samt 
fler infallsvinklar från andra livserfarenheter.  

Nyckelord: environmental storytelling, spelmiljöer, narrativa ledtrådar, mekaniska 
ledtrådar 
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1 Introduktion 
 
”Environmental storytelling” är ett sätt att låta miljön ge information till spelaren om vad som 
har hänt och vad som bör göras. Denna information kan ta formen av narrativa och mekaniska 
ledtrådar i miljön och kan variera mellan att vara tydliga och subtila. Den mer specifika formen 
som dessa ledtrådar tar, anpassas efter behovet som i det här fallet spelmiljön har. 

Syftet med denna undersökning var att undersöka potentialen hos dessa subtila ledtrådar, hur 
de påverkar spelarens spelupplevelse och hur de hjälper spelaren att tolka och bilda sin egen 
uppfattning om miljöerna och världen som spelaren befinner sig i. 

Viktiga teorier som rörde denna studie var ”environmental storytelling”, ”affordance” och 
”immersion”. Studien vidrörde även ämnena ”narratologi” och ”ludologi” i utformningen av 
ledtrådarnas kategorisering. 

Detta undersöktes genom en 3D-modellerad artefakt som renderades ut till stillbilder. De tre 
bilderna föreställde tre olika rum som kan förekomma i ett skräckspel med genren ”survival 
horror”. Dessa stillbilder användes sedan i kvalitativa intervjuer där åtta informanter deltog.  

Den strukturform som valdes till intervjuerna var en semi-strukturerad form, för att ha en 
öppnare form av intervju. Under intervjun ställdes frågor kring de narrativa och mekaniska 
ledtrådarna, samt generella frågor kring informantens spelupplevelse. 
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Bakgrund 
I spelet Dark Souls (2011) finns det ett område med en speciell hiss. Det som gör hissen speciell 
är att golvet i hissen är täckt av blod av en för spelaren okänd anledning (se figur 1). Förklaringen 
är att hissen inte stannar vid nästa våning, utan om spelaren misslyckas med att hoppa av hissen 
i tid blir hen spetsad av taggar i taket (se figur 2). Blodet är alltså ett designval, både för att varna 
spelaren i förväg att någonting här är annorlunda, men även för att ge illusionen att någonting 
har hänt här tidigare i spelet. Detta sätt att berätta utifrån miljön kallas på engelska för 
”environmental storytelling” (denna undersökning kommer att använda begreppet i sin 
originalform). 

 

 
Figur 1 Hiss med blodstänk på golvet. 

 
 

 
Figur 2 Hiss med spikar i taket. 

 
”Environmental storytelling” används inte enbart i spel, utan har även en stor roll i exempelvis 
designvalen inom attraktioner på nöjesparker menar Don Carson i ”Environmental storytelling: 
Creating Immersive 3D Worlds Using Lessons Learned from the Theme Park industry” (2000). 
Carson har arbetat som Senior Show Designer för Walt Disney och det är denna erfarenhet 
Carson har från arbetsmarknaden inom nöjesfält som han menar kan användas inom spel, i form 
av ”environmental storytelling”. Detta är när element från berättelsen är implementerade i den 
fysiska världen som besökaren befinner sig i och dessa fysiska element tillsammans med 
attraktionens berättelse tillsammans skapar en större bild, en slags helhet för produktionen. 
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Carson ger ett exempel på detta med pirater. Om man ska göra en attraktion som handlar om 
pirater så menar han att: “Every texture you use, every sound you play, every turn in the road 
should reinforce the concept of 'pirates!'”(2000, s. 3) Om något i attraktionen bryter mot detta, 
så bryts immersionen. 

Det är dessa fysiska element och riktlinjer som Carson menar även kan användas inom 
spelutveckling. (Carson 2000, s. 3) 

Denna helhet tar även Henry Jenkins upp i sin artikel ”Game Design as Narrative Architecture” 
där han tar upp ”environmental storytelling” som ett svar på forskningsområdena narratologi och 
ludologi och deras möte i mitten. Han anser att miljöer i spel är menade att vara fulla av narrativt 
potential (2004). Jenkins tar dock inte upp om miljön kan ha ludologisk potential i miljön och 
hur element i miljön kan hjälpa spelaren på det mekaniska planet av spel. 

Innan syftet med arbetet presenteras behövs en generell förklaring av begreppen narratologi och 
ludologi. Narratologi är studien av berättarkonsten och är en användbar grund till analys av 
populär kultur, eftersom dagens media innehåller en stor grad av narrativ (Dino Felluga, 2011). 
Ludologi är studien av spel, och uppkom efter behovet av att studera spel som just spel, eftersom 
mängden interaktivitet gör att mediet skiljer sig från bland annat film. (Gonzalo Frasca, 1999) 

Detta arbete hade för avsikt att undersöka den narrativa och den mekaniska potentialen när det 
gäller att leda spelaren via subtila grafiska element i spelmiljön. Dessa subtila element var 
menade att ge spelaren en förklaring av till vad som tidigare har hänt i miljön i form av olika 
narrativa ledtrådar, men även mekaniska ledtrådar för att visa hur spelaren ska ta sig vidare i 
spelet. Det subtila är viktigt för att dessa element inte ska kännas påträngande och för tydliga, 
detta för att spelaren inte ska förlora spelupplevelsen. Syftet med denna studie var att undersöka 
dessa typer av grafiska element och vilka för- och nackdelar de kan innebära i spelmiljön. 

Narrativa ledtrådar baserades på den narrativa potentialen i miljön och är menade att berätta 
för spelaren om världen som miljön befinner sig i. Denna information kunde bland annat 
innehålla fakta om spelvärldens historia, berättelse eller småfakta. Ledtrådarna kunde ta form av 
konkreta element som till exempel texter i miljön, men kunde även ta form genom andra saker. 
Exempel på detta är utbrända ruiner, som ger ledtrådar vad som tidigare kan ha skett på platsen. 

 
 

Figur 3 Rum med omkullvälta 
möbler. 
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Figur 4 Del av skepp i en öken. 

 

Två exempel på narrativa ledtrådar visas i Figur 3 och 4. Figur 3 föreställer ett rum från spelet 
Fragile Dreams: Farewell Ruins of the Moon (2009) där möblerna är omkullvälta, för att visa 
på att något har hänt i rummet tidigare innan spelaren kom till platsen. Figur 4 är från spelet 
Majin and the Forsaken Kingdom (2010) och visar en del av ett strandsatt skepp i en öken. 
Skeppet förekommer i ett område med en fiendestrid, men har inte något med själva striden att 
göra utan är enbart där för att kunna förknippas med historien kring platsen. 

Motsatsen till de narrativa ledtrådarna är mekaniska ledtrådar, som grundas på den ludologiska 
potentialen i miljön. Dessa ledtrådar är inte menade att ge någon information angående 
historien i spelet, utan kompletterar istället med att fokusera på att föra spelaren framåt. Ett 
ytterligare exempel från spelet Fragile Dreams: Farewell Ruins of the Moon (2009) är i det här 
fallet den svärm eldflugor som förekommer kring alla interagerbara objekt i spelet (se figur 5). 
Eldflugorna har ingenting med spelets egentliga berättelse att göra, utan är enbart där för att 
hjälpa spelaren att hitta objekt. 

 
 

Figur 5 Eldflugor över ett objekt. 
 

Den andra bilden är ett till exempel från spelet Dark Souls (2011) där vissa kistor är en så kallad 
”mimic”, en fiende som tar formen av en kista för att lura spelaren. Men, som kan ses i figur 6 
och 7, så är det mindre detaljer som skiljer en riktig kista och en ”mimic” åt, vilket även det är 
ett val för att hjälpa spelaren. 
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Figur 6 En vanlig kista. 

 
 

Figur 7 En"mimic" i form av en kista, 
notera skillnaden i kedjan. 

 
 
De narrativa och mekaniska ledtrådarna behöver dock inte ha en tydlig gräns mellan varandra 
och de kan förekomma i samma element. Detta kan till exempel innebära att ledtrådarna använder 
samma sätt att visa sig, som i till exempel i Fragile Dreams: Farewell Ruins of the Moon (2009) 
där hemliga meddelanden på väggar antingen kan ge information om världen eller om något 
spelaren kan ha nytta av mekaniskt (se figur 8). Ett annat exempel är att en textrad i ett gammalt 
dokument kan ge information om både berättelsen i spelet och om nästa fiendes svaghet för att 
enklare klara striden. Denna studie kommer inte att undersöka hybrider av elementen utan har 
för avsikt att undersöka tydligare narrativa jämte mekaniska ledtrådar. 

 

 
 

Figur 8 Hemligt meddelande på väggen. 
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För denna undersökning producerades en artefakt för att hjälpa till att besvara arbetets 
frågeställning. Artefakten var 3D-modellerade miljöer med grafiska element som byggde på 
”environmental storytelling”. Elementen belyste vad som hänt i miljöerna tidigare och gav även 
ledtrådar till vad spelaren var tänkt att göra för att komma vidare. Miljöerna renderades sedan ut 
till stillbilder och användes till undersökningen. Som inspiration till modellen låg spelgenren 
”survival horror” i fokus. ”Survival horror” är en undergenre till skräckgenren och fokuserar på 
överlevnad, utforskning och att använda miljön till sin fördel. 

Denna studie utvärderades via en kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade 
intervjuer. Under intervjuerna fick informanterna se miljön i de olika versionerna och svara på 
frågor angående vad de tror har hänt och vad de som spelare hade valt att göra i situationen de 
såg. 

Denna undersökning grundade sig i huvudsak kring teorier om hur man utnyttjar 
”environmental storytelling” inom spel, men även teorier kring begrepp så som ”affordance” och 
”immersion”. 

1.1 Begreppet ”affordance” 
I boken The Ecological Approach to Visual Perception tar James J. Gibson upp sina tankar kring 
visuell perception i form av begreppen medium, substanser och ytor. (1986, s. 16) Dessa begrepp 
använder Gibson för att bättre beskriva miljön vi befinner oss i och använder sedan för att mynta 
begreppet ”affordance”. (1986, s. 127) Medium, substanser och ytor bildar tillsammans världen 
vi befinner oss i. Världen i stort delar Gibson in i medium och är främst jord, vatten och luft. Det 
är detta medium som vi rör oss igenom och använder våra sinnen i. Substanserna är vad som 
förekommer i mediumet och liknas vid världens möblering, det som förekommer i mediumet 
som en blandning av mindre beståndsdelar. Ytorna är mellantinget mellan mediumet och 
substanserna och det som avgränsar mediumet mellan substanser. (Gibson 1986, s. 16-22) 

Gibson myntar begreppet ”affordance” kring hur dessa ytor kan leda till olika handlingar från djur 
och människor. ”Affordance” visar vad miljön inbjuder till för handling och vad den förser med för 
kunskap. (1986, s. 127) Man får alltså information om hur objektet kan användas genom att bara 
titta på det. ”Affordance” är viktigt inom speldesign eftersom spelaren kommer kunna interagera 
med objekt i spelmiljön. En bra ”affordance” till dessa objekt leder till att spelaren vet vad hen 
ska göra och därför enkelt kan ta sig vidare i spelet. Är det någonting som är oklart med hur saken 
ska användas, alltså låg ”affordance”, så kan detta leda till frustration för spelaren.  

Tankar om ”affordance” hanterades till största del under de mekaniska ledtrådarna i studien, 
eftersom det var dessa element i miljön som spelaren skulle kunna interagera med. För att kunna 
undersöka dessa element behövdes kunskap kring hur de designas på bästa sätt för att uppnå 
full effekt. 

1.2 Begreppet immersion 
Immersion ses som den heliga gralen inom speldesign skriver Lennart Nacke och Craig A. 
Lindley i sin text Flow and Immersion in First-Person Shooters: Measuring the player's 
gameplay experience (2008). Det ger en tydlig förklaring till varför begreppet är relevant inom 
spel. Även om begreppet immersion används mycket inom spelsammanhang, är det ett svårtolkat 
begrepp och en rak förklaring av vad det faktiskt innebär och hur man mäter det är svår att hitta 
(Nacke & Lindley 2008). ”[T]he sensation of being surrounded by a completely other reality” 
(2006, s. 108) är ett citat Julian Kücklich använder i boken Understanding digital games ifrån 
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Janet Murray för att beskriva immersion. (2006, s. 108) Andra som förklarar immersion delar 
upp den i flera kategorier. 

Nacke och Lindley beskriver tre olika versioner av immersion i sin text. Dessa versioner är 
”sensory”, ”imaginative” och ”challenge-based”. ”Sensory immersion” är den immersion som 
påverkas av vår syn och hörsel, och grundar sig på de intryck spelaren tar in genom grafiska 
element, musik och ljud. ”Imaginative immersion” är när karaktären i spelet hamnar i fokus och 
detta fokus skapar en slags empati för karaktären som gör att spelaren sätter sig in i situationen 
och vill veta vad som kommer att hända. ”Challenge-based immersion” är som namnet låter 
immersion baserad på de utmaningar spelaren stöter på i spelet. Det är när en balans uppstår 
mellan spelarens egna egenskaper och erfarenheter står jämte de utmaningar som spelet ger. 
(2008) 

Ernest Adams gör en egen uppdelning av immersion i sin artikel ”Postmodernism and the Three 
Types of Immersion”. Dessa tre versioner är ”tactical”, ”strategic” och ”narrative” immersion. 
”Tactical immersion” är en kortare version av immersion där spelaren fastnar för stunden, 
genom att enkla rörelser som spelet kräver är det enda som spelaren har i fokus. Adams beskriver 
det som”...you become a pair of eyes directly communicating with your fingers.” (2004) ”Strategic 
immersion” är när strategin ligger i fokus, och spelarens mål är att hitta den mest gynnsamma 
vägen till målet eller det mest effektiva sättet att optimera situationen spelaren befinner sig i. 
”Narrative immersion” är den immersion som även uppstår vid böcker och film. Spelaren känner 
en empati för karaktärerna och vill veta hur det ska sluta och det är alltså det narrativa i spelet 
som immersionen grundar sig på. (2004) 

Bland dessa kategoriseringar är det ”strategic” och ”narrative” immersion som Adams tar upp, 
som lämpade sig till denna studie. Adams menar att ”strategic” och ”narrative” immersion har 
fokus på den narrativa och den mekaniska delen av spel (2004), vilket är de områden som denna 
studie undersökte. Den tredje kategorin som Adams tar upp är ”tactical” vilket kräver ett 
spelmoment för att fungera och därför inte var lämpad för denna studie. Liknande faktorer spelar 
in på de andra kategorierna som Nacke och Lindley tar upp, då de kategorierna baserar mycket 
på karaktärerna i spelet för att leda till immersion (2008). Denna studie använde sig enbart av 
miljöer. 

Även om alla kategorier som tas upp i artiklarna inte användes i studien, spelade fortfarande 
väsentliga faktorer kring immersion in och blev använda i undersökningen. 

1.3 Skräckgenren 
Skräckgenren låg närmast den artefakt som producerades till undersökningen och gav en grund 
för de designval som kretsade kring just den produktionen. Val av genrer gav ett tydligare fokus 
för eventuella inspirationskällor för artefakten i form av andra spel och liknande medier, men det 
behövdes en allmän förståelse för inspirationskällorna. För att få en bild av skräckgenren 
behövde man ta ett steg tillbaka och titta på vad skräck är. Vad uppfattar vi som skräck? Sigmund 
Freud myntar tillsammans med Ernst Jentsch egna artikel angående ämnet begreppet ”the 
uncanny” omkring detta. (1919) 

De båda använder det tyska ordet ”unheimlich” för att enklare förklara ”the uncanny”. 
”Unheimlich” är motsatsen till ordet ”heimlich” som Freud ger översättningen ”homely” 
(översättning: hemtrevlig). Med detta menar Freud att ”unheimlich” eller ”the uncanny” är 
motsatsen till det hemtrevliga, det bekanta. Men allting är inte skrämmande bara för att det är 
nytt och något annat måste läggas till för att det ska bli ”uncanny”. Detta något menar Freud är 
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det Jentsch tar upp i sin text angående osäkerheten kring om saker är vid liv eller inte. Att denna 
osäkerhet, tillsammans med det okända är det som leder till ”the uncanny”. (Freud 1919) 

Att designa det okända med det kända är något som Carson tar upp i sin artikel, där ett av tipsen 
han ger till bättre design är just att designers bör använda sig av bekanta element även vid design 
av saker som ska vara okända. (Carson 2000, s. 4) 

If you can periodically give them some reference point... such as, "Oh, I am in a 
spaceship" or "Hey, this must be the engine room" you will be doing them a great 
favor.  

(Don Carson 2000, s. 4) 

”The Uncanny” kan alltså användas för att få en intressant ”environmental storytelling” i den 
miljö man producerar, vilket i sin tur kan leda till att förstärka spelupplevelsen och immersionen 
för spelaren. Artefakten som producerades för denna studie behövde ha en liknande nivå av 
intresse, eftersom undersökningen skulle undersöka just spelupplevelsen och den påverkan som 
de grafiska elementen har. 

1.3.1 ”Survival horror” 
”Survival horror” är en undergenre till skräckgenren och har större fokus på just överlevnad. 
Undergenren började med spelserien Resident Evil (1996) eftersom det var det första spelet att 
använda just den termen för att beskriva sitt spelsätt. Teman som förekom i det spelet var action 
och pussel. 

Hur hårt dessa teman hålls har dock blivit diffust med tiden, skriver Joseph Butler-Hartley sin 
artikel ”Survival Horror vs Action Horror” (2013) och menar att spel som säger sig vara inom 
genren ”survival horror” bör innehålla en viss grad av just överlevnad. 

”Games that belong in that particular genre focus on tenseness, vulnerability and 
(the clue is in the name) survival. If you can blast through waves of mutants willy-
nilly then where’s the survival aspect?” 

 (Joseph Butler-Hartley 2013) 

Butler-Hartley menar att många spel på dagens marknad använder sig av genren, men har en 
väldigt låg grad av fokus på överlevnad. Spelaren kan lika gärna plocka upp ett vapen och skjuta 
sin väg genom monstren. Denna typ av spel har inget problem i sig, utan det är vilken genre de 
tillhör som är förvirrande. Han menar att dessa spel borde få en annan genre att tillhöra, och ger 
exemplet ”action horror” som är menad att blanda fokus på strid från action med skräcken från 
skräckgenren. (2013) 

Som avgränsning använde sig denna studie av undergenren ”survival horror” i sin artefakt, i den 
tolkningen att överlevnad är i fokus. Detta eftersom stora faktorer inom ”survival horror” genren 
är utforskande och överlevnad, som passar bra in på de narrativa och mekaniska ledtrådar som 
studien var menad att undersöka. 
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2 Problemformulering  
Inom spel förekommer det att spelutvecklarna implementerar element från berättelsen i miljön 
som spelaren befinner sig i. Detta kallar Don Carson för ”environmental storytelling” och det 
används för att förstärka immersionen för spelaren. Dessa grafiska element kan användas som 
narrativa och mekaniska ledtrådar i miljön. Narrativa ledtrådar syftar till att ge spelaren en 
känsla av vad som har hänt i miljön som spelaren befinner sig i. Detta kan till exempel vara texter 
och skrifter spelkaraktärer har lämnat kvar, men även detaljer så som förstörelse. Mekaniska 
ledtrådar är enbart tänka att hjälpa spelaren framåt i spelet och ger ingen annan information för 
själva berättelsen. 

Avsikten med detta arbete var att undersöka potentialen hos dessa narrativa och mekaniska 
ledtrådar. Syftet med ledtrådarna var att ge förklaring och tips till spelaren på hur hen ska ta sig 
vidare i miljön men även vad som tidigare hänt i spelet. För att förstärka spelupplevelsen för 
spelaren var det nödvändigt att dessa grafiska element inte var för uppenbara, annars fanns 
risken att spelaren förlorade spelupplevelsen. Frågeställningen för detta lyder: 

Förstärker de narrativa och mekaniska ledtrådarna spelupplevelsen, vilken av ledtrådarna gör 
det i så fall med störst effekt? 

Känner spelaren att de narrativa ledtrådarna hjälper till att tolka spelscenen, utan att de blir för 
uppenbara? 

Hjälper de mekaniska ledtrådarna spelaren att göra rätt bedömning och därpå rätt val i 
spelmiljön för att komma vidare i spelet? 

2.1 Metodbeskrivning 
Till denna studie modellerades 3D miljöer med grafiska element baserade på ”environmental 
storytelling” teorier och inspiration från spelgenren ”survival horror”. Spelgenren var tänkt att 
fungera som designinspiration till de grafiska objekt som skulle produceras till artefakten och 
gav även inriktningen för de olika scenerna rent spelmässigt 

Det producerades tre scener och för att ge scenerna en helhet var alla scener rum i ett påhittat 
medeltida slott. Scenerna var en tronsal, en korridor och ett sovrum. Varje scen hade ett eller två 
huvudobjekt som särskiljer den från de andra scenerna, till exempel en tron, en säng ect. Samma 
bakgrundsobjekt, till exempel väggar och dörrar användes genom alla scener. Element i scenerna 
var baserade på narrativa och mekaniska ledtrådar och alla scener hade båda varianterna i olika 
form för att ge material till undersökningen. Detta material bestod även av enklare texter i form 
av bakgrundshistoria och vad en spelare hade behövt göra för att ta sig vidare. 

De texturer som användes i arbetet var redigerade fototexturer. Scenernas ljussättning hade som 
fokus på spelgenren ”survival horror” och användes i flera scener. Scenerna renderades ut till 
stillbilder, vilket innebär att informanten inte kunde förflytta sig eller röra kameran i scenen. 
 
En kvalitativ undersökningsmetod hade valts till denna undersökning. I Metodbok för 
medievetenskap skriver Helge Østbyte m.fl. angående kvalitativ forskning ”De här metoderna är 
centrala när det gäller 
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att samla in och analysera data som är knutna till människors uppfattningar, värderingar och 
handlande”(2003, s. 99). Detta jämfört med vad Helge Østbyte m.fl. skriver om angående den 
kvantitativa forskningsmetoden, som beskrivs som en metod där materialet som analyseras 
kan hanteras genom att räknas och ta form av siffror (2003, s. 157). Eftersom denna 
undersökning bygger på informantens subjektiva tankar och svar, som inte går att omvandla 
till objektiva siffervärden, har den kvalitativa undersökningsmetoden valts. 

Helge Østbyte m.fl. tar upp tre olika variationer av kvalitativa intervjuer dessa är 
ostrukturerade, semi-strukturerade och strukturerade intervjuer. De olika intervjuformerna 
bestämmer hur strukturerad och förberedd med frågor intervjuaren är innan intervjun äger 
rum. (2003, s. 103) Till denna studie hade den semi-strukturerade intervjuformen valts. 
Denna intervjuform innebär att det förekommer ett manus för intervjun, för att ge en bas med 
grund variabler för undersökningen men som sedan går över till att ge möjlighet för öppnare 
frågor och är anpassad för följdfrågor (Østbyte et al. 2003, 103). 

”Huvudregeln måste vara att informanten känner sig trygg i 
intervjusituationen och kan gå in i den. Den tryggheten och frånvaron av 
störningar är särskilt viktig om intervjun i hög grad kräver att informanten 
tänker efter och reagerar personligt” 

 (Østbyte et al. 2003, s. 104) 

Hur själva miljön är under intervjun är viktig för ett bra resultat, menar Østbyte m.fl. Det är 
viktigt att det inte förekommer några störande moment som kan påverka intervjun genom att 
informanten tappar sina svar eller inte vågar uttrycka sig fullt ut om vad hen tänker. 
Intervjumiljön som användes under denna studie fokuserade i första hand på att vara lugn och 
trygg, till exempel i form av ett mindre grupprum, men hade även för avsikt att vara så lik som 
möjligt intervjuerna emellan. 

I början av intervjun fick informanten reda på vad studien handlade om, att informanten 
kommer vara anonym och har rätten att avbryta när hen vill och om informanten godkänner att 
intervjun spelas in. Sedan ställdes frågor som kön, ålder och spelvana jämte spelovana. Efter 
dessa frågor har ställts fick informanten se de stillbilder som renderas ut på artefakten. Dessa 
bilder visades på en datorskärm, för att förmedla känslan av spel. För att informanten inte skulle 
påverkas från tidigare bilder under intervjun, slumpades bilderna i vilken ordning informanten 
fick se och besvara dem. Informanten kunde som nämnts tidigare inte ha möjlighet att förflytta 
sig i miljön eller flytta på kameran, för att undvika komplikationer av vad informanten fick se 
och inte se. 

Frågorna som ställdes under intervjun var anpassade efter den frågeställning som nämnts 
tidigare i texten. Frågorna var öppna och bjöd in till att informanten själv fick förklara hur hen 
tänkte. Exempel på fråga var ”Vad föreställer bilden?” eller ”Plockar du med dig något från 
scenen?”, men det förekom även frågor kring helheten och om informanten kände att element 
i scenen gynnade spelupplevelsen om scenen hade varit i ett spel. 

Ett vanligt förekommande spelmoment i ”survival horror” genren är flyktsekvenser, när 
spelaren måste fly och gömma sig från monster eller andra fiender för att inte förlora spelet. 
För att kunna undersöka påverkan på de narrativa och mekaniska ledtrådar i ett sådant 
scenario var en av bilderna som visades under intervjun under tidsbegränsning. Informanten 
blev meddelade om att bilden skulle vara tidsbegränsad, fick frågan som skulle besvaras och 
fick sedan se bilden tills tiden var ute. 
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Avsikten var att intervjua 6-8 personer med jämn fördelning mellan kön, ålder och spelvana. 
Urvalet för studien hade gjorts för att ge en sådan bred grund som möjligt, eftersom faktorer 
som ålder påverkade vilka tidigare erfarenheter och åsikter informanten hade som kunde 
påverka svaren kring elementen i miljön. Informantens spelvana, speciellt inom genren 
skräckspel, var viktigt eftersom tidigare spelerfarenheter säkerligen påverkade det svar som 
gavs. 
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3 Projektbeskrivning  
Syftet med projektet är att undersöka narrativa och mekaniska ledtrådar inom ”environmental 
storytelling” och de potentialer som dessa ledtrådar öppnar upp inom spel. En kvalitativ 
undersökning utfördes och som underlag producerades tre 3D-miljöer i form av renderade 
stillbilder. Dessa bilder är oberoende av varandra, efter vad Henry Jenkins skriver i sin artikel 
Game Design as Narrative Architecture angående berättelser i rum och att dessa ofta tar en 
episodisk form (2004). Med andra ord behöver inte åskådaren ha med sig kunskap från de två 
andra bilderna för att kunna tolka bilden.  

Bilderna har narrativa och mekaniska ledtrådar av olika slag. Dessa ledtrådar är anpassade 
efter scenens behov samt andra spel som använder liknande ledtrådar. 
Inledningsvis i projektet gjordes en del grundläggande val för att underlätta produktionen och 
bestämma vilken riktning de tre bilderna, artefakten, skulle ta. Temat på artefakten baserades 
på spelgenren ”survival horror”. Mycket inspiration togs från spelet Amnesia: The Dark 
Descent (2010) och utifrån detta valdes ett fiktivt medeltida slott som bas för bilderna. De rum 
som valdes var en tronsal, ett sovrum och en korridor. Dessa är menade att spegla områden 
som skulle förekomma i ett riktigt spel med detta tema. 

 

Figur 9 Inspirations moodboard 
 

“Environmental storytelling” är någonting som kan appliceras på alla slags miljöer. Tekniken 
är menad att berätta historier genom miljön på en sådan allmän nivå att det inte krävs en 
specifik miljö för att denna teknik ska kunna användas. (Jenkins, 2004) 

För att avgränsa de miljöer som förekom i artefakten valdes tre olika rum som man kan tänka 
sig förekomma i ett slott. Dessa tre miljöer valdes för att skapa ett sammanhang mellan 
rummen för att ge ett tema till artefakten. Detta var tänkt att göra det enklare för 
informanterna att sätta sig in i situationen och ge ett så pass tydligt svar som möjligt. 

Inspirationen till de narrativa- och mekaniska ledtrådarna skedde på liknande sätt, där det 
även togs inspiration från andra spel som inte klassas som ”survival horror” men fortfarande 
har tillräckligt liknande teman för att fungera i sammanhanget. Mer specifikt vilka ledtrådar 
som förekommer finns under varje bilds respektive underrubrik. 
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En realistisk utformning valdes till de 3D-modeller som produceras till artefakten. Med detta 
menas att avsikten med modellernas formspråk och proportioner är att följa ett verkligt 
utseende. 

 

Figur 10 3D-utformnings 
exempel 

 

De modeller som ska producerades till undersökningen delades upp i olika grupper. Dessa 
grupper är huvudobjekt i scenen, dekorobjekt och narrativa- och mekaniska ledtrådar. 
Huvudobjekt är de modeller som förmedlar vad för slags rum det är scenen avbildar, till 
exempel en säng i sovrummet. Dekorobjekt är modeller som binder ihop de olika scenerna och 
ger ett sammanhang och en helhet till de tre bilderna. Exempel på detta är en golvljusstake 
som förekommer i alla scener, men även taket som återanvänds i både tronsalen och 
korridoren. Den sista gruppen innefattar de narrativa- och mekaniska ledtrådarna som 
implementeras i scenerna för att sedan vara scenernas huvudsakliga fokus i undersökningen. 

Alla scener har som grundtanke att väcka nyfikenhet hos åskådaren. Detta skulle uppnås på 
ett liknande sätt som Jenkins tar upp i sin artikel angående “embedded narratives”. Jenkins 
menar att få narrativ är linjära och att berättelsen ger information allt efter konsumenten tar 
del av den. Ett exempel han tar upp är narrativ inom deckar-genren där en del av narrativet 
berättar delen om de som undersöker brottet och en annan del som visar vad som faktiskt 
hände när brottet skedde (Jenkins, 2004). På samma sätt har artefakten för avsikt att väcka 
nyfikenhet genom att ge två olika tidslinjer till åskådaren, den tidslinjen som den fiktiva 
spelaren förekommer i och den tidslinjen där de den faktiska händelsen i rummet sker. 

Detta är för att vilja utforska den narrativa delen av bilden, men även för att bli intresserad av 
att spekulera över det spelmässiga i bilden, alltså det mekaniska. 
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3.1 Övergripande arbetsprocess 
Den arbetsprocess som användes är generell för de tre bilderna, med en viss variation när 
behovet uppstod. Alla bilder börjar som enkla ”blockouts” (se Figur 11) vilket är där man 
bygger upp scenen med hjälp av geometriska former för att ge en ide om hur de kommer se ut 
i den färdiga produkten. Samtidigt med detta kunde även en ungefärlig kameravinkel 
bestämmas till de olika scenerna. 

 

         Figur 11 Exempel på blockout 
 

Tillvägagångssättet som arbetet kommer användas sig av är den så kallade ”boxmodelling” 
metoden. (Jonaitis 2004) Denna metod går ut på att man börjar med en låg detaljnivå för att 
sedan lägga till mer data i modellen efter behov. 3D-modeller delas upp i olika beståndsdelar, 
vilket är ”vertices”, ”edges” och ”faces” (se Figur 12). Ett lågt antal av dessa innebär att 
modellen har en låg detaljnivå och motsatsen innebär en hög detaljnivå (se Figur 12). 

 

 

 

Figur 12 Överst: ”Vertices”, ”edges” och ”faces”. Mitten: Låg detaljnivå, hög detaljnivå 
Botten: “Extrude” och “combine” 
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Under arbetets gång manipuleras dessa beståndsdelar genom förflyttning, rotation och 
storleksändring för att uppnå det önskade resultatet. Andra verktyg som kommer användas 
till artefaktens olika scener är ”extrude” och ”combine” (se Figur 12). ”Extrude” ger möjlighet 
att dra ut fler sidor av modellen för att manipulera formen. ”Combine” kombinerar ihop flera 
modeller till en utan att de behöver sitta ihop i sin form, vilket hjälper till vid optimering av 
modeller. (se Figur 12) 

 

 

Figur 13 Progression av tron
 modell 

 

Med dessa verktyg byggdes de olika modellerna till scenerna upp. Först byggdes en enkel form 
upp för att ge en känsla för hur modellen skulle se ut när den var klar och för att få en 
uppfattning om dess proportioner (se Figur 13). Sedan byggdes modellen ut med detaljer med 
hjälp av de verktyg som tidigare nämnts. Modellen i bilden är en av de detaljkrävande 
modellerna i scenerna. För att optimera detta och inte behöva ha allt för mycket information 
i modellen används en så kallad ”normal map”. En normal map är en textur som ger 
ljusinformation till ytan på modellen utan att det behövs extra ”faces” för att uppnå 
detaljnivån. 
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3.2 Designval Sovrum 

 

Figur 14 Sovrumsscen 
 

Det första stadiet i scenen efter ”blockout” fasen var att bygga upp en grund för rummet. Detta 
för att ge utrymme för de narrativa- och mekaniska ledtrådarna. 

En grundläggande detalj i detta rum för att visa att det just är ett sovrum det ska föreställa är 
just sängen. För att ge lite mer utrymme för intresse och att visa att någon spenderade mer tid 
här än att sova lades bordet och stolarna till. 

 

Figur 15 Vänster: Mekaniska 
ledtrådar. Höger: Narrativa 

ledtrådar. 
 

Narrativa designval i detta rum gjordes för att ge ledtrådar till vad personen som bodde i 
rummet var för karaktär. Tanken är att personen inte skulle vara den styrande i slottet, alltså 
inte den som suttit på tronen, men fortfarande en viktig person. Kanske en rådgivare av något 
slag. Ledtrådarna kring att personen ifråga var lärd gavs genom bokhyllor längs med ena 
väggen. Att personen var hemlighetsfull visas genom att en av bokhyllorna även fungerar som 
en hemlig dörr. Bokhyllans placering och rotation har haft en del iterationer under 
arbetsprocessen. I början var bokhyllan vriden emot kameran så man såg den mer framifrån. 
Detta var för svårt att tolka och löstes genom att vrida bokhyllan åt andra håller så att man 
kan se en glipa bakom den. En av ljusstakarna är även vriden nedåt för att fungera som den 
mekanik som styr den hemliga dörren. 



 
8 

 

Figur 16 Vänster: Omkullvälta 
möbler i Fragile Dreams: Farewell 
Ruins of the Moon (2009). Höger: 

Ljuslykta i Amnesia: The Dark 
Descent (2010). 

 

För att bygga ännu mer på nyfikenheten placerades objekten i rummet som om någonting har 
hänt. En av stolarna är omkullvält och bordet står på sned med en duk som nästan glidit ner. 
En av ljusstakarna är även den omkullvält och en av lådorna på sidoborden vid sängen är 
öppen. Detta tillsammans med den halvöppna hemliga dörren ska tyda på brådska, någon 
försökte snabbt ta sig därifrån. 

Den lilla ljusstaken på bordet i rummet är en av de detaljer i scenen som är menade att fungera 
som en mekanisk ledtråd. Ljusstaken ska sticka ut så pass mycket att spelaren uppfattar den 
och förstår att hen kan plocka med sig den. Detta är baserat på liknande faktorer i spel som 
Amnesia: The Dark Descent (2010) där spelaren har en lykta för att lysa upp omgivningen. 

Ett annat objekt som var menat att plockas upp av spelaren skulle ligga i den öppna 
nattduksbordslådan. Detta visade sig under arbetets gång inte fungera, eftersom det var svårt 
att få saken att synas på ett förståeligt men subtilt sätt. Istället ändrades placeringen av 
objektet till ovanpå sidobordet. Detta är en nyckel, menad att visa spelaren att någon dörr 
kommer vara låst senare i spelet och hen behöver denna nyckel för att komma vidare. 

Bokhyllan och ljusstaken som tillsammans öppnar en hemlig dörr, ska även de fungera som 
en mekanisk ledtråd. Det här visar att det förekommer hemligheter i slottet och spelaren bör 
vara på sin vakt och undersöka saker som kanske inte är viktiga och interagerbara vid första 
anblick. 

I boken Light for Visual Artists skriver Richard Yot angående ljussättning i miljöer (2011). En 
rad som kommer användas flitigt i detta projekt är:  

“When it comes to using light creatively there are few rules, and indeed it is 
important to realize that rules can be a hindrance - whereas the earliest part of 
the book dealt with the physical attributes of light, when it comes to art there 
is only one rule, and it is a very important one: Art is not physics.”  
       (Yot, 2011, s. 114) 

Varför detta citat är relevant är på grund av den delen i citatet angående konst och fysikens 
lagar. Ljussättningens huvudfokus i scenen är inte att vara realistisk i den form den tar utan 
att föra fram det scenen ska föra fram.  
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Den generella ljussättningen i scenen är gjord med en så kallad “directional light”. “Directional 
light” är ett ljus som lyser i en riktning över hela scenen. Alla objekt kommer alltså kasta en 
skugga åt samma håll. Detta motverkar skuggor som är allt för långa eller placerade på sådant 
sätt att de tar fokus från ledtrådarna i scenen. Det andra ljuset som används i scenen är en 
“ambient light”. Detta är ett typ av ljus som lyser upp skuggbelagda ytor och ger ett jämnare 
ljus i scenen. (Autodesk 2013) 

Sättet att subtilt leda blicken till ledtrådarna i bilden är baserade på det Yot skriver angående 
ljussättning i film. En vanlig förekommande teknik i film är att just lysa upp viktiga delar med 
hjälp av en “spotlight”. Denna “spotlight” är en lampa som är fokuserad på den skådespelare 
eller det objekt som är i fokus och på så sätt leder blicken ditåt. Eftersom syftet är just att leda 
blicken till de relevanta ledtrådarna, fungerar denna teknik även för studiens ändamål. På 
samma sätt har “spotlights” används i scenen med att lysa upp nyckeln på sidobordet, 
ljuslyktan på bordet samt den vridna ljusstaken på väggen. 

3.3 Designval Tronsal 

 

Figur 17 Tronsalsscen 
 

Tronsalen har precis som de andra scenerna för avsikt att väcka intresse och nyfikenhet hos 
den fiktiva spelaren. Scenen designas utefter tanken att ge en känsla av storhet och rikedom, 
men även att någonting har hänt som förstörde det. Rummets storhet visas i och med att 
spelaren i just den här vinkeln inte ser hela rummet, eftersom man ser öppet golv till höger i 
bilden. Tronen i rummet, samt den krona som ligger framför på golvet, pekar tydligt på att det 
är just en tronsal som bilden visar. 

 

Figur 18 Vänster: Mekaniska 
ledtrådar. Höger: Narrativa 

ledtrådar. 
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De narrativa ledtrådar som implementerades i scenen är generellt placeringen och rummets 
inredning. Rummets förstörelse visas på de hål i golvet som finns till vänster i bilden, hålet i 
taket ovanför tronen samt de högar av sten som ligger spridda i rummet. Dessa narrativa 
ledtrådar är menade att få spelaren att undra och vilja undersöka och veta vad som har hänt 
här. Änglastatyn har för avsikt att ge en liten ironisk ton till rummets tema, genom att avbilda 
vad som oftast ses som en beskyddare men som står i ett förstört rum. 

Genom de fönster och hål i taket som förekommer i scenen kan man även få en ledtråd till 
vilken tid det är på dygnet. Eftersom det är väldigt mörkt ute, är det antagligen sent på kvällen 
eller natt. 

De mekaniska designvalen och ledtrådarna i scenen är till stor del baserade på objekt som den 
fiktiva spelaren är menad att plocka upp för att komma vidare i spelet. Objektet som är menat 
att användas för att ta sig vidare i just detta rum är en trasig pelare som ligger i mitten av 
golvet. Den är tänkt att fungera som en temporär bro för att komma till den öppna dörren till 
vänster. 

Interagerbara objekt som är menade att användas senare i spelet har en variation på hur 
logiskt det skulle vara att behöva ett sådant objekt. Detta är för att kunna undersöka hur 
tydliga dessa ledtrådar är och hur informanterna reagerar på dem. 

Det objekt som ska fungera som den mest uppenbara ledtråden är ett rep som ligger till vänster 
i bilden. Denna ledtråd ska vara uppenbar på så sätt att rep kan användas till många olika 
syften och universellt på så sätt. Det andra objektet är en hink som ligger mellan kronan och 
pelaren. Både hinken och repet är menade att sticka ut för spelaren, genom att de inte riktigt 
passar in i en tronsal och därför visar att de kommer vara viktiga. Hinken är dock inte tänkt 
att vara lika tydlig för om den kommer vara användbar eller inte, för att kunna undersöka 
skillnaden mellan erfarenheter hos informanterna. 

Änglastatyn har ett smycke i sin vänstra hand och denna tillsammans med kronan på golvet 
är de sista objekten i scenen. Dessa objekt fungerar både som objekt spelaren kan kolla på och 
få information om rummet, men kan också plockas upp för att behövas senare i spelet. 

Vanligt förekommande i spelpussel är lösningar som i verkligheten inte är särskilt troliga, med 
bland annat övernaturliga element. Ett exempel är ett vanligt pussel som förekommer i en rad 
Zelda-spel, där spelaren i roll som huvudkaraktären Link måste tända alla facklor för att en 
dörr ska låsas upp. Objekten i tronsalen som är menade att spegla detta är just kronan och 
smycket änglastatyn håller i. 
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Figur 19 Facklor i The Legend of 
Zelda (1998) 

 

Ljussättningen i denna scen är upplagd på liknande sätt som sovrumsscenen. En “directional 
light” och en “ambient light” används på samma sätt som i sovrummet, genom att skapa de 
skuggor som kastas i scenen och att jämna ut dessa. 

De ledtrådar som förekommer i denna scen har även de “spotlights” på sig för att leda blicken 
till dem. Det förekommer även några andra delar i scenen som har fokus med hjälp av 
“spotlights”. Dessa delar är de som har att göra med hur den fiktiva spelaren är tänkt att ta sig 
vidare i rummet. Detta innebär att de större stenar mellan där den fiktiva spelaren står och 
dörren är upplysta, samt själva dörren. 

 

3.4 Designval Korridor 

 

Figur 20 Korridorsscen 
 

Korridoren är den scen som hade två olika funktioner i samband med undersökningens 
intervjuer. Utöver att informanterna får se på bilden och svara på frågor kring den (på samma 
sätt som till de andra bilderna), så användes korridorbilden också i den del av undersökningen 
som har en tidsbegränsning. Under tidspress fick informanten svara på frågan var hen skulle 
gömma sig i scenen under en flyktsekvens. Med detta i åtanke anpassades en del av de 
ledtrådar som förekommer i scenen till att fungera som potentiella gömställen. 

 

Figur 21 Vänster: Mekaniska 
ledtrådar. Höger: Narrativa 

ledtrådar. 
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Modellen, som har mest koppling till att fungera som ett potentiellt gömställe, är det bord som 
är i slutet av korridoren med en duk över sig. Andra delar av scenen som är tänkta som 
gömställen är sidokorridoren som finns till höger samt de två öppna dörrarna som syns i 
scenen. Dessa delar av scenen är de mekaniska ledtrådar som har huvudfokus på att vara 
gömställen. Detta genom att antingen vara under duken på bordet, gömma sig vid en vägg, 
bakom någon av dörrarna eller försöka hitta ett gömställe i den andra korridoren. 

Andra delar av scenen, som har med de mekaniska ledtrådarna att göra, är en karaff och glas 
som står på bordet med någon slags vätska i. Vätskan är menad att väcka nyfikenheten hos 
spelaren, för att se vad det är för något som är på bordet och om det är viktigt för att komma 
vidare i spelet. En av tavlorna i bilden har ett nummer inristat i sig, tänkt som en ledtråd till 
lösningen på något pussel som spelaren kommer stöta på. 

Det är även ett par av de rustningar som förekommer i bilden som har mekanisk betydelse. En 
av rustningarna till vänster är förstörd. Avsikten med delarna på golvet är att fungera som 
dekor och tydliggöra att rustningen är trasig. 

Rustningen som står mittemot den trasiga är dock speciell på så sätt att hjälmen är vriden som 
om att den tittar emot kameran och golvet runt omkring den och svärdet den håller i är blodigt. 
Detta är baserat på exemplet i Dark Souls (2011) där blod tyder på att här har någonting hänt 
omkring här och att spelaren bör vara vaksam. 

Rent narrativt skiljer sig inte denna scens avsikt med de andra bilderna och de olika elementen 
av bilden är baserade på att väcka nyfikenhet och intresse hos spelaren. Det är med detta i 
åtanke som de två öppna dörrarna och rustningarna varierats. Varför är just de dörrarna 
öppna? Varför saknas en rustning? Varför är en rustning förstörd? Varför är en rustning 
blodig? Det är frågor som är menade att väckas hos spelaren och informanten. 

Även andra element, som till exempel tavlorna, ska väcka frågor om platsens historia och de 
personer som bott i slottet. 

Precis som i de föregående scenerna förekommer en generell ljussättning med en “directional 
light” och en “ambient light” i denna scen. “Spotlights” används på samma sätt här för att ge 
fokus på de element som är relevanta i scenen. Ett medvetet val i denna scen är att ge extra 
fokus till det bord som står i slutet av korridoren, eftersom spelaren måste gå förbi den blodiga 
rustningen för att nå dit. Detta för att få den fiktiva spelaren att tänka efter om det är bäst att 
gå dit spelet pekar. 
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3.5 Reflektion kring artefaktens arbetsprocess 
I det första stadierna av arbetet så var planen att använda maya-material för att ge modellerna 
färg. Maya-material är en typ av inställningar som förekommer i 3D-programmet Maya som 
bestämmer modellens färg och hur ytan reagerar på ljus. Till exempel glas reagerar 
annorlunda på ljus än vad läder gör och det är detta som maya-material avgör. Fördelen med 
detta tillvägagångssätt är att det finns förinställda inställningar som kan användas för de olika 
objekten och att dessa material kan appliceras på flera objekt utan något större extra arbete. 
Det är dock svårt att uppnå en hög detaljnivå och en stor nackdel är att de ledtrådar som finns 
i scenen inte kan framhävas på ett subtilt sätt. På grund av att materialen behöver en så pass 
stor variation i sig för att synas försvinner det subtila. 

Eftersträvan av mer subtila ledtrådar och en högre detaljnivå ledde till att användandet av 
maya-material valdes bort. Istället valdes att använda texturer. Till skillnad från maya-
material är texturer 2D-bilder som produceras individuellt för modellen och appliceras på 
modellen för att ge information kring färg och ljus. Detta ger möjlighet till högre detaljnivå 
och mer kontroll över hur objektet ser ut, men de kan inte användas på flera objekt på samma 
sätt som material kan och är på så sätt mer tidskrävande. För att motarbeta de nackdelar som 
finns användes till stor del fototexturer från fotobanker på nätet som redigerades efter behov. 

 

Figur 22 Vänster: Modell med 
textur. Höger: Modell med maya-

material.  
 
 

De narrativa- och mekaniska designval som förekommer i scenerna, är baserade på 
observationer i andra spel samt egen erfarenhet kring ämnet. Detta innebär inte att det enbart 
är de ledtrådar som förekommer i just dessa scener som är de enda som används inom 
”environmental storytelling”. Detta är ett medvetet val för att avgränsa undersökningen till en 
nivå som går att utföra. Mina egna spelerfarenheter och val som gjorts i scenerna kan även de 
påverka resultatet, eftersom det är omöjligt att använda denna artefakt objektivt för min del. 
Detta kommer finnas i åtanke under den kvalitativa undersökningen som kommer 
genomföras, för att fortfarande kunna få tydlig och trovärdig data. 

Sammanfattningsvis så är de narrativa- och mekaniska ledtrådarna för artefakten ihopställda 
i en tabell per scen. 
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Tabell 1 Sammanfattning av narrativa- och mekaniska ledtrådar 

 

 

 

 

Sovrum Tronsal Korridor 

Narrativa Mekaniska Narrativa Mekaniska Narrativa Mekaniska 

Att det är ett 
sovrum 
(sängen) 

Ljusstake på 
bordet 

Känsla av 
storhet 

Ett rep En förstörd 
staty 

Bord med duk 

En rik persons 
rum (fin 
dekor) 

Nyckel på 
sidobordet 

Att det är en 
tronsal 
(tronen) 

En hink En staty 
saknas 

Två öppna 
dörrar 

Intresse av 
kunskap 
(bokhyllor) 

Ljusstake på 
väggen 
fungerar som 
en spak 

Slottet har 
rasat samman 

Änglastatyns 
smycke 

En staty tittar 
på dig med 
blodigt svärd 

Två stängda 
dörrar 

Spenderat tid 
i rummet 
(bord och 
stol) 

 Kungen/drott
ningen har 
lämnat 
kronan 

En pelare Blod på golvet Tavla med 
inristade 
siffror 

Har haft 
sällskap (två 
stolar) 

 Tiden på 
dagen 

Kronan Två dörrar 
står öppna 

Karaff och 
glas på bordet 

Hemligheter 
för sig (hemlig 
bokhylla) 

     

Omkullvälta 
möbler 
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4 Utvärdering 
Syftet med detta arbete var att undersöka ”environmental storytelling” och de ledtrådar som 
man kan placera ut i miljön för att förmedla detta. Ledtrådar påverkar spelarens ”affordance” 
och immersion med spelmiljön och det är just den påverkan som denna studie diskuterar. För 
att undersöka detta så producerades tre stycken bilder i form av färdigrenderade 3D-bilder 
som avbildar tre olika rum. I alla bilder förekommer det detaljer som är menade att fungera 
som dessa ledtrådar för att ge olika form av information till den fiktiva spelaren.  

Med hjälp av dessa bilder genomfördes en kvalitativ undersökning med semi-strukturerade 
intervjuer. I detta kapitel kommer resultatet av denna undersökning presenteras. 

4.1 Pilotstudier 
Innan undersökningen genomfördes två pilotstudier. Detta för att testa generellt hur 
intervjuformatet fungerade, bland annat hur frågorna och upplägget var formgivna. Det var 
även relevant att testa tidsmomentets begränsning för att se att tiden som valts inte var allt 
för snabb eller allt för långsam.  

Den första pilotstudien genomfördes i en miljö som var menad att efterlikna den tänka 
intervjumiljön. Miljön som valdes var en bekant miljö för pilotstudiens informant och det 
fanns möjlighet att ”stänga dörren” för att inte bli störd under undersökningen. De bilder som 
informanten fick se visades på en datorskärm. 

Pilotstudien började med en enkel introduktion och tre frågor per bild. Snabbt upptäcktes att 
introduktionen till intervjun inte var tillräcklig, eftersom informanten fick lov att i efterhand 
ställa frågor för att veta vad hen egentligen skulle svara på. Exempel på detta var misstaget att 
inte nämna typen av spel som artefakten var menad att avbilda. Detta lades senare till i den 
uppdaterade varianten av introduktionen.  

De tre frågor som ställdes under pilotstudien visade sig fungera bra, men fortfarande med 
behov av en del förändringar. Dessa var bland annat att lägga till lite fler frågor för att säkert 
kunna få data kring alla frågeställningar, eftersom de första utkastet av frågor var för allmänna 
och viktiga detaljer kunde missas att tas upp. 

Tidsmomentet hade ett positivt resultat och de 15 sekunderna behölls till nästa testning.  

Den andra pilotstudien visade att den utökade introduktionen fungerade bra, eftersom det 
inte behövdes en förklaring för att informanten skulle kunna svara på frågorna. De finputsade 
frågorna ledde även intervjun enklare framåt. Det visade sig dock behövas en extra fråga kring 
de mekaniska ledtrådarna, eftersom de andra frågorna antingen enbart berörde de narrativa 
ledtrådarna eller mer ledtrådarna i allmänhet.  

Det blev även denna gång ett positivt resultat på tidsmomentet och 15 sekunder fastslogs som 
begränsningen till momentet. Formatet på tidsmomentet ändrades dock för att fungera mer i 
en intervjumiljö. Istället för att enbart visa bilden och sedan stänga ner den, valdes att visa 
bilden i en video, där videon blev svart efter 15 sekunder. Detta för att vara mer precis i hur 
länge bilden visades, så att det inte blev någon skillnad mellan de olika informanterna. 

 



 
16 

4.2 Genomförande av undersökningen 
Sammanlagt genomfördes 8 intervjuer och alla med så pass likadana intervjumiljöer som 
möjligt. Av dessa 8 intervjuades 5 av dem på samma ställe, 2 hemma hos respektive informant 
och den sista över Skype.  

Den introduktion som alla informanter fick höra i början av varje intervju följde ett 
färdigskrivet manus (se appendix D), för att inte skilja sig mellan intervjuerna. Manuset 
innehöll en introduktion av Högskolan i Skövde och det programm som arbetet grundar sig i, 
syftet med arbetet samt punkter kring informantens anonymitet och att det inte finns något 
rätt eller fel svar. Informanten fick även frågan om hen var okej med att intervjun spelades in. 

Efter introduktionen fick informanten fylla i en enkel enkät med grundläggande frågor (se 
appendix E). Informanten fick även veta att, precis som intervjun, enkäten är anonym och inte 
kommer publiceras i sin helhet, utan enbart användas som underlag till arbetet.  

Enkäten innehöll frågor kring ålder, könsidentitet, spelvana och skräckspelsvana. Enkäten 
innehöll även frågor kring datum och namn som enbart var till för att kunna koppla ihop 
inspelningen av informanten med rätt enkät. 

Efter att informanten har fått höra introduktionen och fyllt i enkäten så visades den första 
bilden från artefakten. För att undvika eventuell påverkan utifrån bildernas ordning så delades 
informanterna upp i två delgrupper som hade varsin ordning på bilderna. Delgrupp 1 fick först 
se bilden på sovrummet, sedan tronsalen och sist korridoren. Delgrupp 2 fick först se tronsalen 
och sedan sovrummet och korridoren.  

Medan informanten fick titta på den första bilden så ställdes en rad frågor kring bilden. Dessa 
frågor var: 

• Vad föreställer bilden? 
• Vad tror du har hänt i bilden? 
• I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden? 
• Plockar du med dig något? 
• Något du vill tillägga om bilden? 

Efter att informanten har svarat på dessa frågor så fortsatte undersökningen till den andra 
bilden och samma frågor ställdes igen. 

När informanten har sett på de två bilderna så meddelades att momentet efter skulle bli 
annorlunda och tidsmomentet presenterades. Informanten fick först veta att momentet är 
under tidsbegränsning och att hen ska svara på frågan ”Vart skulle du som spelare gömma dig 
i den här bilden?”. Sedan presenterades själva kontexten till frågan, att informanten ska tänka 
sig in i ett flyktscenario i ett spel där hen som spelare blir jagad av någon eller något. 

Efter att informanten har klargjort att hen förstått frågan så visas den förberedda videon med 
bilden där bilden blir svart efter 15 sekunder. När videon var slut så ställs även en följdfråga 
kring informantens motivation av att gömma sig där hen valde att gömma sig.  

Sedan så visas den tredje bilden, samma bild som visas under tidsmomentet. Det meddelas att 
det inte längre handlar om något flyktscenario och att det inte längre är någon tidspress och 
frågorna ifrån de andra bilderna ställs även på denna bild. 
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Efter att informanten fått se alla tre bilder så ställdes ett par generella frågor kring bilderna. 
Dessa frågor är: 

• Vad är dina tankar överlag om bilderna? 
• Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna? 

 

Som sista moment så fick informanten lista alla objekt de trodde var interagerbara i de olika 
bilderna. 

4.2.1 Generell information om informanterna 
I början av varje intervju så fick informanten svara på en enkel enkät med en rad 
grundläggande frågor. Frågorna var kring ålder, könsidentitet, spelvana och skräcksspelsvana. 

Av de 8 informanterna så var 4 män och 4 kvinnor, som delades upp jämt i de två 
delgrupperna. 

 

För att sammanställa de olika åldrarna delades de upp i fyra kategorier, 0-19 år, 20-39 år, 40-
59 år respektive 60+. Åldersmässigt så var de flesta antingen i kategorin 20-39 (3 stycken) 
eller 40-59 (3 stycken). Två avstickare åt båda hållen förekom, med en i 0-19 kategorin och en 
i 60+ kategorin. 
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Spelvanan delades upp i en skala mellan 1-4, där 1 var ingen spelvana och 4 var mycket spel 
vana. Inom spelvana var de olika informanterna relativt jämt fördelade, med en lutning mot 
mer vana än inte vana. Tre stycken svarade att de antingen var 1 (inte van) eller 2 (lite van) 
och fem svarade att de var 3 (van) och 4 (mycket van). 

 

Skräckspelsvanan delades upp på samma sätt som spelvanan, genom en skala mellan 1-4 där 
1 var inte van och 4 var mycket van. Här var det inte lika jämt fördelat mellan informanterna 
där det bara var tre stycken som inte svarade ”inte van”.  

Sammanfattningsvis så sammanställdes en tabell för de två delgrupperna för att se 
uppdelningen mellan dem.  
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Tabell 2 Delgrupp 1 

Delgrupp 1 – (Informanterna fick först se sovrumsbilden) 

 Könsidentifikation Ålder Spelvana Skräcksspelsvana 

Informant 1 Man 46 3 1 

Informant 2 Kvinna 42 3 1 

Informant 3 Man 70 1 1 

Informant 4 Kvinna 23 4 3 

Tabell 3 Delgrupp 2 

Delgrupp 2 – (Informanterna fick först se tronsalsbilden) 

 Könsidentifikation Ålder Spelvana Skräcksspelsvana 

Informant 5 Man 16 4 3 

Informant 6 Kvinna 25 4 2 

Informant 7 Man 48 2 1 

Informant 8 Kvinna 21 2 1 
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4.3 Resultat 

 

Figur 23 Sovrumsscenen  
 

Sovrummet 

Vad föreställer bilden? 

Samtliga informanter svarade att bilden föreställde ett sovrum. En del påpekade även 
förekomsten av bokhyllorna och liknande scenen vid antingen ett bibliotek eller ett arbetsrum. 
En informant kommenterade att rummet kändes som om hen var i ett vampyrhus. 

Vad tror du har hänt i bilden? 

De genomgående kommentarerna om vad som hade hänt i scenen var att det varit någon form 
av slagsmål, att någon letat frustrerat efter något eller att någon har blivit rädd och snabbt 
behövt skynda sig därifrån. 

Detaljerna i scenen som detta baserades på var att rummet var stökigt med till exempel den 
nedhasade duken och den omkullvälta stolen och ljusstaken. 

Informanterna som trodde att någon letat i rummet baserade det på den utrivna sängen och 
den öppna nattduksbordslådan. Några påpekade även att de trodde att den som hade letat 
hade letat efter lönndörren som stod halvöppen i bokhyllan.  

Att någon blivit rädd baserades även det på den halvöppna lönndörren, som om de flytt i all 
hast, men också på att sängen var stökig och att en kudde låg på golvet.  

I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden? 

Majoriteten svarade att de ville kolla runt i rummet för att se om de kunde hitta något antingen 
av värde eller information vad som har hänt i rummet. 

Av de 8 informanterna så kommenterade 5 stycken lönndörren i bokhyllan, varav 4 av dessa 
även kopplade ihop lönndörren med den vridna ljusstaken på väggen.  
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Nattduksbordet till höger om sängen var också av stort intresse, antingen genom den öppna 
lådan eller det som låg ovanpå. Dock var det bara 1 av 5 informanter som tolkade objektet som 
en nyckel. De andra informanterna kunde inte säga vad det var som låg på nattduksbordet, 
men sa att de fortfarande var nyfikna på vad det var och hade valt att kolla närmare i ett 
spelsammanhang.  

Plockar du med dig något i bilden? 

En ljuskälla var vad de flesta informanterna ville plocka upp. 5 tänkte plocka med sig det lilla 
ljuset på bordet och en ville ta med sig en av ljusstakarna på väggen.  

Nyckeln på nattduksbordet var också av intresse för en större del, även om det bara var en 
informant som tolkade det som en nyckel. 

Utöver dessa så var det saker som eventuellt skulle kunna finnas som de kunde tänka sig ta 
med sig, bland annat om det låg någonting i nattduksbordet eller om det fanns något i eller 
under sängen.  

Något du vill tillägga om bilden? 

Generellt var det inget som informanterna ville lägga till, en informant kommenterade dock 
att det fanns bra med gömställen i rummet.  
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Figur 24 Tronsalsscenen  
 

Tronsalen 

Vad föreställer bilden? 

Majoriteten av informanterna tolkade scenen som en tronsal, en del med kommentaren att 
rummet verkade ha en religiös underton på grund av änglastatyn. En tolkade bilden som en 
kyrka för en påhittad religion eller en tronsal för en vampyr och en såg det som ett altarrum. 

Vad tror du har hänt i bilden? 

Det genomgående temat i svaren var att det inte kunnat vara en vanlig människa som orsakat 
skadorna i rummet utan att det måste ha varit någonting större. Exemplen som togs upp var 
naturkatastrofer, så som jordbävning, sumphål eller jordskred, men även strider av magiska 
slag och monster. 

I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden? 

Liksom vid förra bilden valde de flesta att undersöka och kolla runt för att hitta information 
om vad som hänt i rummet, men även för att hitta personen som kronan har tillhört.  

Det framkom ett intresse för hela rummet, dörren till vänster och det stora hålet, tronen och 
änglastatyn, samt vad som kan tänkas finnas till höger i bilden. 

Plockar du med dig något i bilden? 

Kronan var det populäraste alternativet att vilja plocka med sig, med 6 informanter som 
kommenterade att de skulle ta med sig den (eller sätta den på huvudet). De andra två sakerna 
som påpekades var hinken och repet. Dessa påpekades av 4 informanter var, även ofta 
tillsammans. 

Två informanter från delgrupp 2 svarade även att det hade tagit med sig ett ljus från någon av 
ljusstakarna.  
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Något du vill tillägga om bilden? 

Kommentarer kring den religiösa undertonen i bilden, som mest kopplades ihop med 
änglastatyn, men också genom fönstrens och ljusstakarnas utformning.  

En informant påpekade att det kändes som om man hade tittat för länge på statyn så hade den 
börjat gråta blod, så den kändes inte säker att stanna vid för länge. En annan informant 
hoppades på att statyn skulle ha ”high five” funktion om det hade varit ett spel.  
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Figur 25 Korridorsscenen  
 

Korridoren 

Vad föreställer bilden? 

Samtliga informanter svarade att det tolkade scenen som en korridor, majoriteten kopplade 
även till ett slott eller en borg.  

Vad tror du har hänt i bilden? 

Den trasiga statyn var den som påpekades av samtliga informanter men förklaringen till varför 
den var trasig varierade en del. De olika förklaringarna var bland annat att någon verkar ha 
haft bråttom och haft ner den i all hast, att någon varit arg och tagit ut sin frustration på 
rustningen eller att något hade letat efter något i den och sedan inte lagat den efteråt. 

Tre informanter påpekade även blodet på golvet och trodde att någon antingen blivit skadad 
eller dödad i korridoren och sedan flyttat sig därifrån eller släpats bort.  

I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden? 

Precis som i de andra bilderna så var det att kolla runt och undersöka rummet som var det 
genomgående temat bland svaren. Det populära målet var bordet längst bort i korridoren och 
den karaff som stod ovanpå. Det var även vanligt att vilja kolla de olika dörrarna, för att kolla 
in rummen de ledde till och överhuvudtaget se om de var öppna. 

En del av informanterna ville även kolla i rustningarna för att se om det fanns något i dem. De 
trodde också att tavlorna skulle kunna ge bakgrundshistoria till platsen de befann sig på. 

Tre informanter påpekade inristningen på tavlan och kopplade den till att vara någon kod eller 
användbar på liknande sätt senare i spelet.  
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Plockar du med dig något i bilden? 

Majoriteten, 5 stycken, av de som valde att plocka med sig något från scenen svarade svärdet. 
Hjälmen från den trasiga rustningen var också ett vanligt svar på frågan. 

Några påpekade även karaffen längst bort i korridoren, det var dock bara en som sa att hen 
skulle dricka ur den.  

Något du vill tillägga om bilden? 

Det var vanligt att kommentera tavlorna, särskilt att de skulle kunna ge bakgrundshistoria. 

Tidsmomentet 

Var hade du som spelare gömt dig i bilden? 

Det vanligaste gömstället var bakom någon av dörrarna i scenen, antingen den till vänster eller 
till höger om den blodiga statyn. En svarade även dörren direkt till vänster i scenen. 

Andra svar var annars att gömma sig under bordet, bakom en pelare eller vid väggen i 
korridoren till höger. En svarade även att gömma sig i en rustning. 

Varför? 

De som valde att gömma sig bakom dörrarna hade som motivation att de andra potentiella 
gömställena inte kändes säkra nog. En annan motivation kring dörrarna var att de verkade gå 
inåt vilket skulle betyda att man även kunde gömma sig bakom dörren.  

Motivationen vid bordet som gömställe var att duken skulle dölja en, vilket vissa hade som 
motargument eftersom duken inte räckte enda ner till golvet.  

Att gömma sig vid väggen av den högra korridoren motiverades med att man då har möjlighet 
att fortsätta fly genom korridoren och inte blir fast i ett hörn som skulle ske om man gömde 
sig till exempel under bordet. 

Det var sammanlagt 3 informanter som svarade att de kunde gömma sig i en rustning, men de 
flesta påpekade det i en komiskt ton och menade att det mer skulle ha varit roligt än praktiskt. 

Generella frågor 

Vad är dina tankar överlag om bilderna? 

Ett vanligt svar var att bilderna visade att någon hade letat efter något i de olika rummen. En 
del påpekade även att rummen kändes mörka och dystra. 

Fem informanter tolkade det som att alla scener hörde till samma slott. 

Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?  

Samtliga informanter sa att det tyckte att bilderna var lätta att tolka. En del menade dock att 
det var lite kluriga men ur ett positivt perspektiv. 
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Lista interagerbara objekt 

Den sista frågan som informanterna fick svara på, var att de skulle lista de objekt de trodde 
var interagerbara i scenen. Här är en sammanställd lista av dessa objekt uppdelade efter vilken 
bild de förekom i. Siffran i parentesen är hur många som kommenterade det objektet som 
interagerbart.  

   Sovrum 

• Ljusstaken på bordet (7) 
• Nattduksborden (6) 
• Bokhyllorna (5) 
• Vridna ljusstaken på väggen (5) 
• Lönndörren i bokhyllan (3) 
• Nyckeln på nattduksbordet (2) 
• Ljusstaken på golvet (2) 
• Stolen (2) 
• Täcket (2) 
• Sängen (2) 
• Kuddarna (1) 

   Tronsal 

• Hinken (7) 
• Kronan (7) 
• Repet (6) 
• Tronen (5) 
• Änglastatyn (4) 
• Dörren (3) 
• Ljusstakarna (3) 
• Pelaren (3) 
• Halsbandet i statyns hand (1) 
• Trasiga delar (1) 

   Korridor 

• Dörrarna (6) 
• Karaffen på bordet (5) 
• Tavlorna (5) 
• Trasiga rustningen (5) 
• Svärdet (4) 
• Hjälmen (4) 
• Alla rustningar (2) 
• Blodet (2) 
• Bordet (2) 
• Trasiga rustningens arm (2) 
• Tavlans inristning (2) 
• Rustningen som saknas (1) 
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4.4 Analys 
Den första punkten som är viktig att ta upp är det faktum att artefakten omöjligt kan vara helt 
objektiv. Mycket av vad den är baserad på är egna erfarenheter inom spel samt andra medier 
och det verkliga livet. 

Detta visade sig fungera relativt bra med den valda undersökningsmetoden, som till den här 
undersökningen har varit en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Den 
kvalitativa metoden är, som nämnts i ett tidigare kapitel, menad att fungera bra när man ska 
samla in data kring värderingar och egna tolkningar (Østbyte et al. 2003, s. 99). I det här fallet 
verkar detta ha haft ett positivt resultat, då att informanterna har fått göra sina egna 
tolkningar av bilderna och inte kopplat in för mycket om vem som har producerat artefakten. 

Problemet med bristen på fullständig objektivitet kommer man dock inte undan och är något 
man måste ha i åtanke kring resultatet av undersökningen.  

En annan punkt som är värd att ta upp är att det är svårt att uppnå en riktig spelkänsla av 
immersion, eftersom man inte har möjlighet att gå omkring i en faktisk 3D-miljö. Eftersom 
informanterna ändå har kunnat tänka sig in i ett faktiskt spel när de har svarat på frågorna 
verkar detta inte varit ett allt för stort problem.  

Ett problem som visade sig var valet av textur i tronsalen, specifikt de damm- och jordhögar 
som ligger spridda omkring. En del informanter tolkade dessa som stora stenar och trodde då 
att objekt, så som ljusstakarna och speciellt repet, satt fast i dem. Eftersom repet var en ledtråd 
som var menad att plocka med sig var detta en miss i designvalet. Detta var dock inget som 
samtliga informanter påpekade, utan bara ett par där en även trodde att hen inte kunde plocka 
upp dem. Även om det inte var ett genomgående problem är det fortfarande en miss, eftersom 
poängen var att framhäva ledtrådarna, inte komplicera dem.  

 

Figur 26 Missvisande dammhögar  
 

Under intervjuernas gång dök en del samband upp mellan informanternas allmänna 
information från enkäten och vad informanterna svarade på frågorna under intervjun. Det 
tydligaste var mellan informantens ålder, spelvana och skräckspelsvana. Eftersom det är 
enbart 8 informanter som har intervjuas i denna undersökning kan man inte fastslå detta 
samband med ändå analysera utifrån just dessa informanter. 
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En allmän spelvana förekommer bland alla informanter förutom hen som är i 60+ gruppen 
som svarade ”inte van”.  Det mycket vana inom spel förekommer i de yngre åldersgrupperna, 
där de enda svaren ”mycket van” förekommer.  

En faktor till detta är att informanten själva har bedömt sin spelvana utifrån skalan i enkäten 
och att detta möjligen har lett till felaktiga svar. Detta på grund av att de har svarat utefter 
egna tankar om hur mycket spelerfarenhet de har och inte utefter en och samma grund 
informanterna emellan. 

Skräckspelsvanan förekommer dock enbart i de yngre åldrarna, alla åldersgrupper över 20-39 
har svarat ”inte van”. Detta kan bero på att skräckspel är en mer nischad genre och inte lika 
allmänt spridd om man inte är intresserad av den till skillnad mot spel i allmänhet.  

Ett vanligt mönster som förekom bland svaren informanterna gav var hur de pratade kring 
objektet i spelet, alltså deras ordval kring scenerna. De yngre informanterna hade en större 
grad av svengelska i sina ordval samt använde en del speltermer för att svara på frågor.  

Ett exempel är Informant 5 som vid frågan ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i 
bilden?” angående tronsalen svarade att hen skulle kolla runt och försöka hitta alla ”Easter 
Eggs”. ”Easter Eggs” är en gömd överraskning implementerad av skaparna av till exempel ett 
datorprogram eller spel.  

”… försökt hitta alla easter eggs” 

Informant 5 

Informant 5 använde också termen att ”prata” med saker i scenerna vid frågan vad hen hade 
valt att interagera med. Detta visar på erfarenhet ifrån spel där spel oftast ger extra 
information från saker du klickar på, på så sätt ”ger svar på tal”, även fast objektet i fråga inte 
är ett levande ting.  

En motsats till detta sammanhang var informanter som hade lägre spelvana gav mer allmänna 
svar om de hade varit där i person och inte ur ett spelsammanhang.  

De objekt som fick mest fokus av informanterna i de olika scenerna var för det mesta de objekt 
som var menade att sticka ut, antingen genom sin formgivning, placering eller med hjälp av 
ljussättningen. Formgivningen på så sätt att de med sin form eller färg stack ut från resten i 
rummet, till exempel det lilla ljuset i sovrummet som var silver till skillnad mot de andra 
detaljerna i rummet som var i guld. Placeringen avser objektets placering i scenen, till exempel 
tronen i tronsalen som är placerad i rummets och bildens mitt. Ljussättningen gäller alla 
objekt som är menade att fungera som ledtrådar, eftersom det följer en vanlig filmprincip att 
ha ett ljus riktat mot sig för att synas bättre. (Yot, 2011) 

Det var dock ett par objekt som fick mer fokus än förväntat, detta var kronan i tronsalen och 
de trasiga delarna från rustningen i korridoren. Att kronan fick mer fokus kan bero på att den 
har en mer central position i bilden, på liknande sätt som tronen, men även den starkt 
narrativa kopplingen som kronan har till scenen.  

Bland rustningens trasiga delar i korridoren fick svärdet mer fokus än förväntat, men även 
rustningens hjälm var ett vanligt svar på objekt att plocka med sig. Detta kan bero på att 
graden av användarbarhet var mer än vad som först tänktes. Det är dock ett trovärdigt resultat 
om man analyserar kontexten som svärdet förekommer i. Svärdet, och de andra objekten, 
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befinner sig i miljöer i ett skräckspel där spelaren har vaknat upp på en okänd plats utan att 
veta varken vad hen gör där eller hur hen kom dit, eller vad som kan tänkas vilja skada en. Det 
var heller ingen koppling till graden spelvana hos informanterna som plockade med sig det, 
utan det var allt från den minst spelvana till den mest spelvana. Att kunna försvara sig är inte 
en konstig slutsats att dra i ett scenario där man är väldigt osäker på sin omgivning.  

Ett annat objekt som fick mycket fokus, dock efter förväntan, var det lilla ljuset som står på 
bordet i sovrummet. Tanken att man som spelare behövde en ljuskälla var genomgående över 
flera nivåer av spelvanor, dock inte hos informanten med minst spelvana. Att det är just det 
som är slutsatsen beror på att personer i delgrupp 2, alltså gruppen som fick se tronsalen innan 
sovrummet, påpekade att de ville ta med sig ett ljus ifrån tronsalen för att ha en ljuskälla. Även 
om detta inte var just den lilla ljusstaken som de menade, så fungerar fortfarande 
kommentaren i sammanhanget. 

Ett komiskt sammanträffande under intervjuerna var att två olika informanter drog koppling 
till vampyrer när de såg bilderna, Informant 4 tolkade sovrumsscenen som tillhörande en 
vampyr i en vampyrherrgård och Informant 7 tolkade tronsalen som en vampyrtronsal. Detta 
kan möjligen berott på det genomgående temat av en allmän gotisk, medeltida stil genom 
bilderna samt det röda färgschemat.  

Av de ledtrådar som placerades ut i scenerna var det en del som inte tolkades som det avsågs. 
Planen för tronsalen var att den fiktiva spelaren behövde använda den fallna pelaren för att ta 
sig över till den öppna dörren till vänster, men detta var ingenting som någon informant 
kopplade. En annan av dessa ledtrådar som inte framgick var den blodiga rustningen i 
korridoren, som var menad att vara en varning för att rustningen var farlig. Det var ingen 
informant som tolkade det på det sättet, utan det var enbart en del som kommenterade blodet 
och att någon har blivit skadad där. 

Varför ingen tolkade dessa saker på det avsiktliga sättet beror antagligen på otydligheter kring 
ledtrådarna. Det kan bland annat ha varit att bilderna är mörka och det är svårt att se detaljer, 
som troligen var fallet vid den blodiga rustningen. Vid pelaren var fallet antagligen snarare att 
det var svårt att bedöma avståndet till dörren och att dörren inte var fullt så intressant som 
den kunnat vara.  

Det verkar vara just mekaniska ledtrådar som enkelt kunde missförstås eller missas helt och 
hållet. Detta kanske beror på att de mekaniska ledtrådarna är mer beroende av 
spelsammanhanget än vad de narrativa ledtrådarna är. Att behöva flytta en pelare för att göra 
en bro eller att akta sig för rustningar som hugger efter dig om du kommer nära, är inte en 
självklarhet om man enbart kollar på en stillbild. Hade man haft möjlighet att gå omkring i 
rummet i en spelmiljö och vetat att vissa lösningar kan innebära att flytta på saker för att 
komma vidare, eller att vissa icke levande objekt kan vara farliga, hade dessa nog enklare 
tolkats som avsett.  

Det narrativa ledtrådarna fungerar dock efter förväntan, informanterna har kunnat tolka 
bilderna och bildat egna narrativ utefter de detaljer som bilderna har i sig. En del 
skiljaktigheter förekommer, till exempel med två informanter som tolkade tronsalen som ett 
altarrum.  

De narrativ som informanterna har bildat har inte varit på en detaljrik nivå, men om detta 
beror på bristande ledtrådar i artefakten eller bristande följdfrågor i intervjun är svårt att säga. 
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Det kan även vara, precis som med de mekaniska ledtrådarna, att brist på spelsammanhang 
gör att en del tolkningar och uppfattningar missas eftersom man inte har kontexten och 
helheten.  

En frågeställning som kommit upp under arbetets gång är om det finns ett behov av att dela 
upp ledtrådar i narrativa och mekaniska, eller om det snarare komplicerar det hela. I början 
av undersökningen delades ledtrådarna upp för att efterlikna uppdelningen som finns mellan 
narratologi och ludologi och för att testa de olika akademiska områdenas synpunkter och 
funktionaliteter på de olika ledtrådarna. I slutskedet av undersökningen har det dock 
tydliggjorts gång på gång att ledtrådarna inte kan delas in i enbart en narrativ eller mekanisk 
ledtråd, utan att de alltid sammanfaller i varandra på ett eller annat sätt.  

Ett exempel är kronan som enbart var tänkt som en narrativ ledtråd, men som var det mest 
populära objektet att plocka med sig från tronsalsscenen. Andra detaljer som enbart var tänkta 
som dekor eller andra narrativa grunder plockades också upp, till exempel den trasiga 
rustningens delar i korridoren.  

4.5 Slutsatser 
Detta arbete har haft som syfte att undersöka de ledtrådar som förekommer inom 
”environmental storytelling”. Fokus har legat på hur dessa ledtrådar kan användas för att 
fördjupa spelarens upplevelse i spelets värld och historia och genom detta påverka spelarens 
immersion. Dessa ledtrådar har delats upp i två kategorier, närmare bestämt narrativa och 
mekaniska ledtrådar. Uppdelningen baserades på de tankar Henry Jenkins tar upp i sin artikel 
”Game Design as Narrative Architecture” angående hur environmental storytelling fungerar 
som ett möte mellan narratologiska och ludologiska aspekter kring spel. (2004) 

De narrativa ledtrådarna har använts för att bygga ut världen och miljön som spelaren 
befinner sig i. Ledtrådarna är även menade att ge spelaren möjlighet att bygga ut ett eget 
narrativ och en egen uppfattning om vad som har hänt i den miljö som hen befinner sig i. Detta 
överensstämmer med Don Carsons beskrivning av ”environmental storytelling”. Att miljön 
hjälper att ge intrycket av en större värld omkring, i detta fall, spelaren. (2000) 

De mekaniska ledtrådarna har haft spelets problemlösning i fokus, att kunna ge ledtrådar till 
spelaren hur hen ska göra för att ta sig vidare i spelet. Att kunna förstå hur ett problem som 
presenteras ska lösas utan att det ska vara allt för enkelt eller allt för svårt att lösa det. Här 
användes Gibsons tankar kring ”affordence” för att kunna designa de mekaniska ledtrådarna 
på ett så pass effektivt sätt som möjligt. (1986) 

Till denna undersökning producerades en artefakt bestående av tre utrenderade 3D-miljöer 
som bas för en kvalitativ undersökning. En semi-strukturerad form valdes till frågorna och 
själva frågorna utgick från arbetets frågeställning. 

Frågeställningen var följande: 

• Förstärker de narrativa och mekaniska ledtrådarna spelupplevelsen, vilken av 
ledtrådarna gör det i så fall med störst effekt? 

• Känner spelaren att de narrativa ledtrådarna hjälper till att tolka spelscenen, utan att 
de blir för uppenbara? 
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• Hjälper de mekaniska ledtrådarna spelaren att göra rätt bedömning och därpå rätt val 
i spelmiljön för att komma vidare i spelet? 

Resultatet av undersökningen var sådan att informanterna kunde göra egna tolkningar och 
bilda egna uppfattningar om vad som skett i miljöerna. Genom detta kunde de svara på de 
olika frågor som ställdes och generellt sett så har svaren varit lika varandra. Denna slutsats 
kommer från att informanterna inte fick någon information angående bildernas bakgrund och 
tänka historia, utan enbart fick meddelat att arbetes syfte var att undersöka ”environmental 
storytelling”. 

Majoriteten av informanterna tolkade vad de olika rummen var korrekt, med en enstaka 
avstickare angående tronsalen. Bland de narrativen som informanterna skapade för sig själva 
angående rummen så höll alla relativt samma tema. Den genomgående faktorn i detta tema 
var att det hade varit någon form av bråk och att någon letat efter något. I sovrummet stämde 
detta särskilt mycket, där majoriteten trodde på just bråk eller att någon letat. I tronsalen var 
förstörelse den stora gemensamma nämnaren, samt att det inte kunnat vara en vanlig 
människa som gjort det utan någon större. I korridoren var den gemensamma tanken 
informanterna emellan att någon sprungit igenom eller letat i all hast efter något, därav den 
trasiga rustningen. 

Bland de objekt som informanterna valde att plocka upp så var många av dem förväntade. Till 
exempel den lilla ljusstaken i sovrummet samt repet och hinken i tronsalen var tänkta från 
början att vara i fokus. Utformningen av dessa objekt baserades på teorier kring ”affordence” 
och hur objekts form förmedlar deras användarbarhet och på så sätt visa upp objekten som 
viktiga och nödvändiga. 

Utöver dessa objekt var det även en del som fick oväntat stort fokus. Dessa var kronan i 
tronsalen och speciellt svärdet i korridoren. Anledningen till detta var antagligen deras 
synlighet och användbarhet i helheten av spelet. Synligheten kom bland annat utav 
ljussättningen i scenerna, vilket som tidigare nämnts baserades på generella principer som tas 
upp i Light for Visual Artists. (Yot, 2011) 

Ett mönster som förekom var att de narrativa ledtrådarna har haft ett större fokus än de 
mekaniska ledtrådarna. Detta har antagligen berott på att artefakten har varit stillbilder och 
inte en faktisk spelmiljö att kunna gå omkring i. De mekaniska ledtrådarna verkar vara mer 
beroende av det spelbaserade sammanhanget och tappar därför en del uppmärksamhet. 
Genom bland annat att det är dessa ledtrådar som förmedlar den mer ludologiska aspekten av 
spel och eftersom artefakten inte är ett spel i sin fulla form, påverkar det de mekaniska 
ledtrådarna negativt.  

Svar på arbetets frågeställning lyder: 

• Förstärker de narrativa och mekaniska ledtrådarna spelupplevelsen, vilken av 
ledtrådarna gör det i så fall med störst effekt? 

De narrativa ledtrådarna har fungerat bättre utifrån hur mycket fokus de har fått bland 
informanternas svar. Detta beror på att de narrativa ledtrådarna inte behöver en lika stor 
koppling till ett spelbaserat sammanhang och kom fram enklare i det format som denna 
undersökning hade. 



 
32 

Detta kan liknas med att narrativ förekommer i flera medier än enbart spel, medan den 
mekaniska delen av spel är mer unik för spel i jämförelse. Det är alltså enklare att förmedla 
narrativa ledtrådar utan den mekaniska delen av spel, eftersom det inte är beroende av att det 
är ett spel på samma sätt som de mekaniska ledtrådarna är. 

För att kunna testa immersionen på ett mer korrekt sätt hade det behövts ett annat 
tillvägagångsätt i undersökningen. Det man ändå kan tolka från det lilla urvalet i denna 
undersökning var att spelupplevelsen inte försämras om det inte är allt för stora motsägelser 
i scenen. 

Varför det blev att arbetet inte fokuserade mer på att implementera teorier kring immersion 
berodde till stor del på arbetets tidsram och omfång. Arbetet använde fortfarande generella 
tankar kring de olika teorier som förekommer, men under intervjuerna märktes det att en hög 
grad av immersion kunde inte uppnås. Detta genom bland annat informanternas ordval kring 
svaren på frågorna. 

Bland dessa kategoriseringar är det ”strategic” och ”narrative” immersion som Adams tar upp, 
som lämpade sig till denna studie. Adams menar att ”strategic” och ”narrative” immersion har 
fokus på den narrativa och den mekaniska delen av spel (2004), vilket är de områden som denna 
studie undersökte. Den tredje kategorin som Adams tar upp är ”tactical” vilket kräver ett 
spelmoment för att fungera och därför inte var lämpad för denna studie. Liknande faktorer 
spelar in på de andra kategorierna som Nacke och Lindley tar upp, då de kategorierna baserar 
mycket på karaktärerna i spelet för att leda till immersion (2008). Denna studie använde sig 
enbart av miljöer. 

Ett exempel på en sådan motsägelse är missuppfattningen i tronsalen som en del informanter 
hade angående högarna av damm som de trodde var sten.  

• Känner spelaren att de narrativa ledtrådarna hjälper till att tolka spelscenen, utan att 
de blir för uppenbara? 

Det har inte kommit upp några konstigheter angående de narrativa ledtrådarna under 
undersökningens gång. Informanterna har kunnat tolka scenerna och skapat sina egna 
uppfattningar och bildat egna narrativ om vad som har hänt i scenerna. 

De detaljer som förekommer i scenerna har i majoritet inte skapat något negativ reaktion från 
informanterna och alltså fungerar på det sätt de var menade att göra. Det är dock svårt att 
avgöra hur subtila kontra hur uppenbara de var för informanterna, eftersom det är flera olika 
faktorer som påverkar. En del av informanternas spelvana visade fortfarande på att de insåg 
att en del ledtrådar var just ledtrådar för att kunna ta sig vidare. Detta är i sig inte något 
negativt, men är alltså svårt att använda sig av i denna frågeställning. 

• Hjälper de mekaniska ledtrådarna spelaren att göra rätt bedömning och därpå rätt val 
i spelmiljön för att komma vidare i spelet? 

Ledtrådarna med spelmekanik i fokus är de som har påverkats mest av artefaktens 
utformning. Detta gör att de inte har kunnat fungera på det mest optimala sättet, men det har 
fortfarande gått att samla in data kring ämnet i fråga under undersökningens gång. I 
sovrumsscenen så har det inte varit något problem för informanterna att tolka vad de ska göra 
rent spelmässigt. Majoriteten har både hittat lönndörren och kopplat ihop den med 
låsmekaniken i form av den vridna ljusstaken på väggen. 
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Vilket kan både kopplas till tidigare narrativa erfarenheter där andra former av media har 
använt sig av idén ”en lönndörr som öppnas av en ljusstake”. Men man kan även se det som 
ett tecken på en god ”affordence” eftersom utformningen ”bjuder in” till att även fungera 
som en spak. (Gibson, 1986) 

I de andra rummen blev det inte lika tydliga svar på vad de tänker sig att de ska göra, men det 
har fortfarande svarat var de vill kolla och vad de vill plocka upp för något. 

De objekt som informanterna ville plocka upp är i majoritet de som var anpassade för just det, 
med ett par extra objekt som hamnade i mer fokus än förväntat. Detta visar att informanterna 
har kunnat tolka scenerna och göra en bedömning för vad de tror att de ska behöva göra för 
att fortsätta i spelet. Att informanterna inte följt avsikten, men fortfarande kommit med egna 
bedömningar visar på att de har bildat egna uppfattningar eftersom de fortfarande kunnat 
svara på frågorna. 
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att fördjupa sig i användandet av ”environmental 
storytelling” och de ledtrådar som förekommer i spelmiljön och hur spelaren uppfattar dessa 
ledtrådar för att skapa sina egna uppfattningar. Ledtrådarna har delats upp i narrativa och 
mekaniska ledtrådar för att spegla skillnaderna mellan narratologi och ludologi samt att 
kunna undersöka deras respektive olika aspekter.  

Tankarna kring ”environmental storytelling” är baserat på Don Carsons artikel 
”Environmental storytelling: Creating Immersive 3D Worlds Using Lessons Learned from the 
Theme Park industry” (2000) och Henry Jenkins artikel ”Game Design as Narrative 
Architecture” (2004) som båda berör detta ämne. 

Två andra relevanta områden för detta arbete har varit kring ämnet ”affordance” och 
immersion. I dessa fall har James J. Gibsons bok “The Ecological Approach to Visual 
Perception” (1986) använts för “affordance” och Ernest Adams text “Postmodernism and the 
Three Types of Immersion” (2004) och texten “Flow and Immersion in First-Person Shooters: 
Measuring the player’s gameplay experience” av Lennart Nacke och Craig A. Lindley (2008) 
för immersion. 

Arbetet hade för avsikt att dessa vetenskapsområden skulle ha en större roll i arbetet men 
arbetets tidsram och omfång påverkade på så sätt att så blev inte fallet. 

Till denna undersökning producerades en artefakt bestående av tre utrenderade stillbilder 
föreställande tre inomhusmiljöer som skulle kunna förekomma i ett skräckspel inom genren 
”survival horror”. Genren valdes för att ha möjlighet till en inspirationsbas samt att avgränsa 
arbetet till en möjlig slutpunkt.  

Som undersökningsmetod valdes en semi-strukturerad intervjuer efter den kvalitativa 
formen. Åtta informanter fick var för sig se de olika bilderna som artefakten bestod av och 
svara på frågor kring vad de tror hade hänt i bilderna och vad de skulle ha gjort i ett 
spelsammangang. 

Resultatet av undersökningen visade likheter mellan informanterna, då det gemensamma 
temat var att någon eller något hade letat efter något och antagligen inte varit så vänlig medan 
hen gjorde det. De objekt som var menade att vara interagerbara och möjliga att plocka upp 
fungerade som förväntat och majoriteten av dessa hamnade i fokus. Det var dock ett par objekt 
som hamnade i fokus trots att de inte var anpassade för att göra det. Detta berodde på 
objektens placering och användbarhet som baserades på teorier om ”affordence” och 
ljussättning. 

Som slutsats klassades uppdelningen mellan ledtrådarna som narrativa och mekaniska som 
att komplicera saker och ting. Det fungerar bättre att se ledtrådarna som en och samma 
kategori, med fokus åt antingen det narrativa eller det mekaniska hållet.  

Detta går i slutändan tillbaka till Henry Jenkins tankar om området, där han menar att 
mötet mellan narratologi och ludologi (som resulterar i ”environmental storytelling”) har 
stor potential för berättande. 
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Båda typerna av ledtrådar visades hjälpa till att utöka miljön och hjälpte informanterna att 
både tolka och skapa egna uppfattningar i miljön. Dessa uppfattningar hjälpte informanterna 
att bilda sina egna narrativ om vad som hänt i scenerna, samt vad det var tänkta att de skulle 
göra för att ta sig vidare i spelet. 

5.2 Diskussion 
Någonting som redan har tagits upp tidigare i rapporten men som är värt att tas upp igen är 
resultatets trovärdighet. Artefakten i undersökningen kan som sagt omöjligt att vara helt 
objektiv, eftersom det är så pass mycket erfarenheter kring både spel och annat som kommit 
in i den under produktionens gång. Valet av undersökningsmetod och avsikten att inte leda 
informanterna någonstans, har varit viktigt för att ändå kunna få ett relevant resultat. 

Då det är för få i urvalet och inte heller tillräckligt stor variation, går det inte att fastställa något 
generellt resultat. Även om det är jämt fördelat mellan kön och relativt fördelat på ålder, är 
åtta informanter inte tillräckligt för att kunna fastställa något konkret resultat angående 
”environmental storytelling” som stort. Det finns dock grund för fortsatt analys och 
frågeställningar inför vidare undersökning om huruvida slutsatserna i rapporten stämmer. 

En sak som kan diskuteras i efterhand angående urvalet av informanter, är deras uppdelning 
i grupp 1 och 2. Denna uppdelning baserades på informanternas kön, eftersom det var den 
faktorn som var helt jämt fördelad. Detta ledde dock till att grupperna fick en ojämn fördelning 
mellan faktorerna kring spelvana och skräckspelsvana, som i efterhand kanske hade varit en 
viktigare faktor att dela upp efter.  

Forskningsetiska aspekter under denna studie har stötts på under intervjuernas gång, där det 
bland annat skaffades tillstånd för att intervjua en minderårig person. En annan fråga som 
ställdes i början av alla intervjuer var om själva intervjun kunde spelas in. 

Genusfrågan har inte berörts i stor grad i själva artefakten i undersökningen, eftersom det 
enbart är miljöer och inte förekommer några karaktärer i scenerna. Det kan diskuteras om 
miljöer kan på ett sätt ha ett genus, genom bland annat dekor eller liknande. Detta hade varit 
en väldigt intressant faktor att ta del av i undersökningen, men inget som kunde 
implementeras med denna undersöknings dåvarande tidsram. Frågan har dock haft en roll vid 
val av urvalet informanter, där avsikten var att ha jämställt mellan dem. Detta av ren princip, 
men faktorer som spelvana och skräckspelsvana spelade även in i undersökningen.  

Den aspekt som berör studien mest är den kulturella. Allting kring artefakten grundar sig i 
västerländska erfarenheter och värderingar. Utseendet på artefakten är baserat på en generell 
västerländsk medeltid och den religiösa undertonen är baserad på en mer västerländsk syn på 
religion. 

I slutändan baseras ”environmental storytelling” på individens egna erfarenheter och synsätt 
på bland annat spel, men även på världen omkring sig. Exempelvis Carsons tankar om en 
piratnöjespark. Allt i parken måste förmedla känslan av pirater för att det ska fungera ihop. 
Men detta skulle inte fungera alls för någon som har helt andra tankar om pirater, eller inte 
ens vet vad pirater är för något. (2000, s.3) 

Detta är inget konkret problem, men fortfarande viktigt att ha i åtanke och om arbetet skulle 
fortsätta skulle andra synvinklar behövas för att få en så pass korrekt syn på ämnet som 
möjligt. 
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5.3 Framtida arbete 
För att ytterligare utveckla och fördjupa undersökningen, finns ett antal intressanta förslag. 
Dessa är bland annat att själva artefakten som används under intervjun skulle kunna finslipas, 
för att framhäva de olika ledtrådarna och därigenom öka chansen att få korrekta svar. Fler 
delar till artefakten skulle även behövas för att ge möjlighet att testa olika varianter av 
"environmental storytelling" och andra varianter av tidsmoment. Med olika varianter menas 
andra typer av miljöer och kulturbaser, men även andra spelgenres. Detta skulle innebära en 
bredare mängd data för studien. 

En annan faktor som behöver ändras är att det behövs en större grupp informanter, jämnt 
fördelade mellan spelvana och skräckspelsvana. Detta för att få en bättre överblick över de 
mönster och sammanhang som kan tänkas förekomma mellan dessa. Här kan även, om 
möjligt, faktorer kring informanternas tidigare samt kulturella erfarenheter räknas in. Detta 
för att få en så pass bred bas som möjligt att jämföra emellan. 

Kulturella aspekter överlag är något som hade varit intressant att ha med som en större faktor 
i ett större arbete. Detta eftersom informanternas tidigare erfarenheter av alla dess slag spelar 
en stor roll till hur de uppfattar omvärlden, men även hur de uppfattar de miljöer som är 
menade att följa tankar kring ”environmental storytelling”. 

Om det är aktuellt att ta arbetet ytterligare en nivå kommer själva grunden av ”environmental 
storytelling” in och hur användbart det är inom olika typer av media som använder miljöer för 
att berätta. Inte bara i spel, utan även i film och konst överlag, kan det vara bra att tänka lite 
extra på hur mycket miljön hjälper till med att förmedla den historia som mediet vill 
presentera.  

Det är bra med djupare undersökning av hur man framhäver de olika ledtrådarna med bland 
annat ljussättning och färg, men även hur subtila kontra hur tydliga de ska vara för att 
uppfattats på ett korrekt sätt. Att också göra en djupdykning i om man kan dela upp dem i 
narrativa och mekaniska, eller om det snarare är ledtrådar som har olika mängd av de båda, 
kan ge en ytterligare tyngd till studien. 

Ett intressant område som är till stor hjälp kring studierna angående immersion, i vilken 
media de än handlar om. 

“Use your environments to draw us in deep, and build on the strength of a good 
Story, making it the back bone of your project. You have the power. You are the 
storytellers.”  

(Don Carson 2000, s. 4) 
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Appendix B -  Artefakt Bild: Tronsal 
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Appendix C -  Artefakt Bild: Korridor
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Appendix D -  Intervju Manus 
Får jag spela in denna intervju?  

Inspelningen är enbart till som underlag för arbetet och kommer inte spridas eller publiceras. 

Mitt namn är Matilda Petterson och jag studerar medier, estetik och berättande med inriktning på 
datorspelsutveckling – 3D grafik. Intervjun är underlag för min problemformulering i mitt examensarbete.  

Arbetet handlar om hur man berättar och förmedlar information genom hur själva spelmiljön ser ut. Under 
intervjun kommer du få se tre bilder och få svara på frågor kring dessa. Det finns inget rätt eller fel svar på frågorna, 
utan det är helt hur du uppfattar bilderna.  

Bilderna föreställer spelmiljöer i ett tänkt spel i genren survival horror. Survival horror, översätts till ”överlevnads 
skräck”, är en genre med både action och problemlösning och fokuset ligger på utforskning och överlevnad.  

Du kommer vara helt anonym i arbetet och har möjlighet att avsluta mitt i. 

Enkät med grundläggande frågor. 

Jag kommer nu visa en bild på en spelmiljö.  

Grundfrågor: 

Vad föreställer bilden? 

Vad tror du har hänt i bilden? 

I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden? 

Plockar du upp något? 

Någonting du vill tillägga om bilden? 

Nästa bild. 

  Grundfrågor 

Nästa moment är lite annorlunda.  

Spelscenariot är att du håller på att fly ifrån någon eller något i spelet. Jag kommer spela upp en video med en bild, 
efter 15 sekunder kommer bilden bli svart. Du ska svara på frågan: vart skulle du som spelare gömma dig i 
den här bilden? Några funderingar? 

Varför valde du just det gömstället? 

Jag kommer nu visa bilden igen utan tidspress. 

  Grundfrågor 

Visa alla bilder 

Vad är dina tankar om bilderna överlag? 

Hur var det att förstå bilderna? 

Lista interagerbara objekt 

Tack för din medverkan! 
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Appendix F -  Intervju transkribering 
 

Version 1 (Ordningen av bilderna är: Sovrum, Tronsal och Korridor) 
 
Informant 1 
 
 Introduktion 
 
 Första bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett sovrum, som är stökigt. Alltså det har hänt någonting där, jag skulle tolka något mer våldsamt som har hänt. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Någon form av slagsmål men också att någon har letat efter någonting och haft bråttom. 
Letat i panik och inte brytt sig i vad som händer med rummet. 
En bokhylla är öppen och en ljusstake är vriden och det som personen har letat efter har vart nyckeln för att 
öppna en hemlig gång. Personen kan också ha hittat öppningen av misstag, kanske letade efter något annat. Jag 
sammankopplar ljusstaken som är sned och den öppna bokhyllan. Man ser att nattduksbordslådan är öppen för 
att någon har tittat. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Jag hade nog gått åt den öppna hyllan, eftersom jag inte vet var mitt uppdrag i spelet är. Hade mitt uppdrag varit 
att till exempel leta efter en bok hade jag sökt mer i rummet. Hade jag bara kommit in i rummet och skulle vidare 
hade jag gått mot bokhyllan. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Tänker mig att något vapen liknande hade varit bra men ser inget som passar, ljusstakarna på golvet är lite stora. 
Jag hade plockat upp ljuset som står på bordet och brinner, kanske även nått extra ljus från de andra ljusstakarna 
eftersom jag gissar på att det är ganska mörkt bakom hyllan. Jag tror liksom inte att jag har någon ficklampa. 
(Varför?) För att det står ett brinnande ljus på bordet *skratt* nej men att bilden verkar vara gammal. Det beror 
lite på vad spelet går ut på, hade jag varit någon som kom dit med en utrustning så hade jag kanske haft något 
som en ficklampa, men om jag förstår rätt så har jag bara vaknat upp här och har antagligen ingen utrustning 
med mig. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej. 
 
 Andra bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Gammalt kapell eller tronsal. Antagligen mer en tronsal i ett slott, eller i underjorden det är svårt att säga. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Svårt att säga. Jag skulle kunna tänka mig att tidens tand har hänt, att det var väldigt längesedan som någon var 
här. Men jag kan också tänka mig att något magiskt har hänt, eftersom jag inte tolkar det som damm högar runt 
omkring utan som sten. Det ser ut som det har bildat sten väldigt snabbt på vissa ställen på ett magiskt sätt. 
Magisk fight kanske. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Letat, det känns inte hotfullt. Hade plockat på mig saker som en hink, en krona kanske är bra att ha. Repet verkar 
vara svårt för det verkar sitta fast i sten. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Hink, krona. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Mystik i bilden. Den känns som en blandning mellan två saker. (Hur menar du?) Jag vill på ett sätt få den till en 
katedral men även till en tronsal. Tronsal på grund av den stora stolen mitt i, katedral känslan är det ängeln som 
gör. 
 
 Förklaring av tidsmomentet 
 
 ”Var skulle du gömma dig i bilden?” 
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Under bordet i slutet av korridoren. 
 
 ”Varför?” 
Det var det enda stället som skulle göra så att jag inte syndes alls, andra ställen som bakom nå hörn eller något 
skulle man synas ändå. 
 
 Tredje bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
En hall, korridor i ett slott. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
En riddarrustning ligger i delar på golvet, men osäker på vad exakt som har hänt. Kan vara att någon bara har 
sprungit förbi fort. Verkar även vara någon form av skada på tavlan, står ”624”, kan vara någon kod. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade letat runt, och nog plockat upp svärdet som ligger på golvet eftersom det känns bra att ha något att försvara 
sig med. Sett till att jag kommit ihåg de siffror som står på tavlan. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Svärd 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej. 
 
 Alla bilder 
 
 ”Vad är dina tankar överlag om bilderna?” 
De ger en mörk känsla, men som jag förstått är det ett skräckspel så det är inte konstigt. Mörk och dystert. Bild 
ett och tre känns som de ligger nära varandra, bild 2 kan också höra ihop med dem men känns som de ligger 
långt ner i en källare eller en grotta. 
 
 ”Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?” 
Inge svårt alls. 
 
 Lista interagerbaraobjekt 
 
Sovrum 
Ljuset på bordet 
Vridna ljuset 
Öppna lådan 
Någon bok i bokhyllan 
Dra ut täcket på sängen 
 
Tronsal 
Hinken 
Kronan 
Repet ger en kommentar 
Statyn, har någonting i handen 
 
Korridor 
Svärdet 
Hjälmen 
Alla rustningar 
Karaffen på bordet 
Dörrarna 
 

~ 
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Informant 2 
 
 Introduktion 
 
 Första bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett kombinerat sovrum och bibliotek 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Någon har varit arg eftersom en stol och en ljusstake ligger omkullvälta. Duken på bordet ser också ut att vara lite 
nedriven. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Jag hade letat efter en dörr ut. Jag hade också tittat i nattduksbordet för lådan är lite utdragen, vilket gör mig 
nyfiken på den. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Det lilla ljuset på bordet. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Om jag inte hittar någon dörr verkar ju det finnas en lönndörr (pekar på bokhyllan) och då verkar ljusgrejen på 
väggen (pekar på den vridna ljusstaken) ha något med det att göra. Eftersom bokhyllan verkar vara öppen så blir 
det intressant att undersöka där inne, och då blir det lilla ljuset på bordet viktigt att ha med sig eftersom det 
säkert är mörkt där inne. 
 
 
 Andra bilden 
 ”Vad föreställer bilden” 
En stor sal med en tron och en stor ängel. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Här har de också härjat runt, slagit och vickat omkull grejer. Det ligger även en krona där och den har ju säkert 
någon haft på huvudet. Så här har någon nog blivit nedslagen och antingen dödad eller kidnappad. Eftersom det t 
o m ligger en pelare på marken verkar de ha härjat riktigt ordentligt för att ha kunnat slagit ned den. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Först och främst kolla runt lite, kanske kan hitta personen som kronan hör till. Till vänster vekar det vara ett hål i 
marken och man ser inte härifrån hur djup den är men intressant att kolla vad som kan tänkas ligga där nere. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Nej, eller kanske kronan för den kan jag sätta på huvudet och inte behöva bära på. Den är säkert guld, och sånt är 
bra (skratt). 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej 
 
 Förklaring av tidsmomentet 
 
 ”Var skulle du gömma dig i bilden?” 
I en rustning 
 
 ”Varför?” 
För att det fanns en hel del av dem där och någon av dem kommer jag säkert i. Det kändes inte som bordet längst 
bort i korridoren skulle funka för att duken inte räcker enda ner till golvet. Annars fanns det också hål i väggen, 
dörröppningar utan en dörr, men dessa är inte särskilt djupa och alltså inte ett särskilt bra gömställe. Så det 
känns som att i en rustning skulle man synas minst. 
 
 Tredje bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
En korridor som förgrenar sig till en annan korridor. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
En rustning har i alla fall tappat delar så det är någon som har varit arg på den och slagit sönder den, eller så har 
den fått liv av sig själv och tappat delar. Fast rustningar får inte liv av sig själv, eller det kanske de får i det här 
spelet. Annars ser det ganska lugnt ut. 
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 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade gått till höger och kollat den korridoren, sedan hade jag kollat dörrarna och sett vad som var inne i de 
rummen. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Nej 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Spooky tavlor 
 
 Alla bilder 
 
 ”Vad är dina tankar överlag om bilderna?” 
Välgjorda, den första bilden fick mig att tänka på spelet Cluedo. Sedan vart det lite mer spooky med de andra 
bilderna. Det finns en hel del att undersöka för att få fram ledtrådar för att kunna ta sig vidare i spelet. 
 
 ”Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?” 
Det gick bra. 
 
 Lista interagerbaraobjekt 
 
Sovrum 
Vridna ljusstaken på väggen 
Lönndörren i bokhyllan 
Nattduksbordet 
Ljuset på bordet 
 
Tron 
Kronan 
Tronen 
Ängeln 
Dörren 
 
Korridor 
Tavlorna 
Trasiga rustningen 
Karaffen på bordet 
 

~ 
 
Informant 3 
 
 Introduktion 
 
 Första bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Sovrum 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Någon har vaknat och blivit rädd och vält omkull saker. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Jag är så pass ovan med spel att jag inte förstår frågan. (Vad du skulle vilja klicka på eller förflytta din karaktär 
någonstans. Om du hade varit i rummet själv vad hade du gjort?) Gått runt och tittat, för att se om jag hade 
kunnat se någonting. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Hade ställt upp stolen och ljusstaken som ligger på golvet. Hade inte plockat med mig något från rummet. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej 
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 Andra bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett altare. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Verkar ha gått lite våldsamt till. (Vad tror du har gått våldsamt till?) Det kan jag inte svara på. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Gått runt och tittat lite mer, för att se om man kunde se vad som hade hänt 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Nej 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej 
 
 Förklaring av tidsmomentet 
 
 ”Var skulle du gömma dig i bilden?” 
Dörröppningen till höger (vid den blodiga rustningen) 
  
 ”Varför?” 
Tyckte det såg ut som det ställe som skulle skydda mig bäst. 
 
 Tredje bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
En hall med riddarrustningar och porträttmålningar 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Det är något som ligger på golvet, jag tror det är delar från en rustning. Någon kanske har blivit jagad och tappat 
dem. Det verkar även som någon har blivit skadad så det är blod på golvet. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Gått till höger i korridoren och kollat hur det ser ut. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Ett svärd 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej 
 
 Alla bilder 
 
 ”Vad är dina tankar överlag om bilderna?” 
Verkar vara 1500-tal och att det är på något slott. 
 
 ”Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?” 
Ja, det var ganska bra. Det kändes som jag kunde svara på frågorna utefter bilderna. 
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 Lista interagerbaraobjekt 
 
Sovrum 
Ljusstaken på golvet 
Stolen 
 
 
Tronsal 
Ljusstaken 
Pelaren 
Hinken 
Änglastatyn 
 
Korridor 
Blodet 
Trasiga rustningen 
 

~ 
 
Informant 4 
 
 Introduktion 
 
 Första bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett rum, ett sovrum med rött tema. Första tanken är vampyr men även gotiskt funkar. Gissar att jag är i ett 
vampyrhus. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Ser ut som rummet har blivit genomsökt, det verkar ligga grejer lite överallt och vissa saker verkar ha flyttats lite 
och sådant. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Jag hade valt att kolla i bokhyllan eftersom den ser så pass orörd ut och jag undrar om det kanske finns någonting 
där t ex info om vad jag är någonstans. Sedan hade jag kollat sängen bland annat kollat under översta lakanet och 
så. Hade även kollat i lådor och sådant. Samt kollat under stolen, bordet, sängen och mattan. Kolla under precis 
allting, riva ut varenda bok och allting. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Skulle försöka plocka med mig en av ljusstakarna som sitter på väggen, mer exakt den som är precis bakom 
sängen. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Inte direkt, det känns dock som att det finns bra gömställen i rummet om det hade kommit in någon. 
 
 
 Andra bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ser ut som ett altar rum, eller snarare ett tronrum. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Ser ut som en strid har hänt, mellan minst två involverade. Gissar även att de båda har försvunnit ut ur rummet 
för det verkar inte vara någon som ligger kvar. 
 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade valt att utforska rummet, bland annat tronen och statyn. Hade även plockat upp kronan som ligger på 
marken. Hade kollat i hinken och kollat bakom gobelängerna. Hade basically kollat precis allting för att se om jag 
kan hitta någon information om vad som har hänt och om det finns någon info om något jag bör akta mig för. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Repet eftersom det är bra att ha till senare. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Njae inte direkt, känns dock som att om jag stirrar tillräckligt länge på statyn så kommer den att börja gråta blod. 
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 Förklaring av tidsmomentet 
 
 ”Var skulle du gömma dig i bilden?” 
Min första tanke är precis där korridoren grenar ut sig till höger, p g a om jag blir upptäckt så har jag möjlighet 
att fly någonstans. Annars känns bordet längst bort i korridoren som ett bra gömställe eftersom jag kan ha duken 
över mig, problemet är att om jag blir hittat så är jag fast i ett hörn. 
 
 ”Varför?” 
Se ovanstående fråga 
 
 Tredje bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
En korridor i en herrgård eller slott. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Någon har antingen gömt sig eller letat i den trasiga rustningen. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Först kollat på den trasiga rustningen för att se om det är någonting i den, sedan hade jag gått till bordet och 
kollat föremålen som står där. Hade även kollat på de andra rustningarna i korridoren för att se om det finns 
någonting i dem. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Hjälmen från den trasiga rustningen. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej 
 
 Alla bilder 
 
 ”Vad är dina tankar överlag om bilderna?” 
Alla rum hör till samma slott i alla fall, allt har samma stil så det känns lite gammal men fortfarande som att det 
har använts nyligen. 
 
 ”Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?” 
Det var kul. Intressant att behöva tänka vad jag faktiskt skulle göra och så. Speciellt eftersom du inte hade någon 
spelbegränsning utan att jag kunde välja att göra precis vad jag vill. 
 
 Lista interagerbaraobjekt 
 
Sovrum 
Böckerna 
Lönndören 
Kuddarna 
Täcket 
Nattduksbordet 
Ljuset på bordet 
Ljusstaken på bordet 
Någonting på nattduksbordet 
 
Tronsal 
Kronan 
Hinken 
Repet 
Statyn 
 
Korridor 
Trasiga rustningen 
Tavlorna 
Bordet 
Dörrarna 
 
 
 

~ 
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Version 2 (Ordningen av bilderna är: Tronsal, Sovrum och Korridor) 

 
Informant 5 
 
 Introduktion 
 
 Första bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Något slags tronrum, katedral liknande som har en känsla av gammalt och ruin liknande över sig. Det verkar 
övergivet och det är på natten. Någonting verkar ha hänt i bilden för det ser inte ut som det bara har stått 
övergivet och blivit såhär. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Jag vill säga någon slags kupp eller anfall även fast det inte riktigt är så pass trasigt som det skulle ha vart då. 
Skulle även kunna vara någon slags naturkatastrof, jordbävning eller liknande. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Kollat runt i vartenda hörn för att se om det finns något som skulle kunna vara en ledtråd. Pratat och klickat på 
allting för det är så man gör i spel, försökt hittat alla easter eggs. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Skulle plocka upp kronan och sätta den på huvudet för att det är roligt. Annars repet för att det känns användbart 
och möjligtvis hinken också kan vara användbar senare. Att plocka upp en stor ljusstake känns inte lika 
användbart, kanske ett ljus dock. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Att om det här hade varit ett spel så hoppas jag att det finns en ”high five” funktion på änglastatyn. 
 
 
 Andra bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Sängkammare 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Rätt likt förra bilden men inte lika mycket anfall eftersom ingenting är trasigt utan det är mer stökigt. Känns som 
någon har skyndat igenom stället för att de hade bråttom. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade först kollat vad bokhyllan håller på med för det ser ut som det är en gömd väg där. Fast jag hade mer kollat 
om det finns en gömd väg där och om det finns så hade jag kommit ihåg det och sedan kollat resten av rummet 
innan jag hade gått igenom, annars kanske jag missar nått. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Det lilla ljuset på bordet och om det ligger något i nattduksbordslådan. Kanske en kudde. Hade även kollat om 
det finns någon bok som handlar om shady business, vad för slags shady business beror starkt på sammanhanget 
i spelet. Funkar även om det är någon bok som ser annorlunda ut. Det ser även ut som en av ljusstakarna på 
väggen är spaken för att öppna lönndörren. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej 
 
 Förklaring av tidsmomentet 
 
 ”Var skulle du gömma dig i bilden?” 
Blev missförstånd vad frågan innebar, efter en tydligare förklaring fick informanten svara utefter minnet av 
bilden. 
Ett roligt gömställe hade varit att göra a la Scooby Doo och gömma mig i en av rustningarna, som antagligen hade 
varit alldeles för högljutt och klumpigt för att ens fungera som ett gömställe men det hade varit kul. Mer 
användbara gömställen hade varit under bordet eller bakom en pelare. För under mattan funkar bara på tecknad 
film. 
 
 ”Varför?” 
Se frågan ovan 
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 Tredje bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
En slags hall, en slottshall. Känns som denna korridor finns i samma slott som tronrummet och sängkammaren i 
de tidigare bilderna. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Någon har haft sönder en av rustningarna antingen för att de ville ha något från den eller så försökte någon 
gömma sig i rustningen men det gick inge bra. Det är även en blodfläck på marken! Okej, någon har dödats här. 
Jag får känslan att någon har gått runt och letat i alla rum för alla dörrar står lite på glänt. Det känns som någon 
gått runt och letat efter något och att någon stackare har blivit dödad. Eller så var personen bara klumpig och gick 
in i rustningen och skar sig på svärdet och därför är det blod på marken.   
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade pratat och klickat på rustningarna för att se om det är något speciellt med dem. Hade kollat på tavlorna om 
de säger någonting, särskilt på texten som står på en av tavlorna. Sedan hade jag kollat vad det är för rum som är 
i närheten. Testat att dricka vad det nu är som är på bordet, kanske inte världens bästa ide men kan alltid testa. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Svärdet, hjälmen. Äsch, fuck it jag tar en hel rustning. (skratt) I alla fall seriöst så tar jag svärdet och hjälmen. Sen 
kanske drycken där borta på bordet. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Tavlorna är väldigt suddiga, kanske för att fokuset ska ligga på något annat än tavlorna i bilden. Det känns dock 
som tavlorna skulle kunna berätta massa backstory. 
 
 Alla bilder 
 
 ”Vad är dina tankar överlag om bilderna?” 
Allt är i samma byggnad och det känns som något har gått omkring och letat efter något ganska jätteletat. Tror 
inte det har varit en kupp eller naturkatastrof eller så för att då hade fler saker varit trasiga utan det är mer att 
någon har hysteriskt letat efter något. 
 
 ”Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?” 
Det gick bra. Fick tänka mig in i vilka sammanhang ställena skulle vara. 
 
 Lista interagerbaraobjekt 
 
Sovrum 
Lådorna 
Bokhyllorna 
Böjda ljusstaken 
Ljusstaken på bordet 
 
Tronsal 
Statyn 
Tronen 
Kronan 
Hinken 
Repet 
Trasiga delar 
Pelaren på golvet 
 
Korridor 
Tavlor 
Rustningsdelarna 
Dörröppningar 
Blodfläcken 
Raserade rustningen 
Rustningen som är borta 
Tavlans inristning 
 

~ 
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Informant 6 
 
 Introduktion 
 
 Första bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
En förfallen tronsal men med ett religiöst tema med tanke på hur fönstren är och änglastatyn. Så kungligt men 
med en religiös underton. Verkar som personen har blivit avsatt eftersom kronan ligger på marken på ett 
våldsamt sätt. Blir även nyfiken på den öppna dörren längre bort. Det är dock lite intressant att det inte är nå 
blod eller liknande i miljön men det är fortfarande spår av att någonting har hänt. Även svårt att säga när det 
hände, känns som det skulle kunnat ha hänt rätt nyligen eftersom det inte är så mycket damm. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Verkar som kungen eller den som styrt där har blivit avsatt eftersom personen inte är där men kronan ligger på 
marken. Sedan verkar det som någon riktigt kraftfullt har hänt för att göra ett sådant stort hål i marken. Skulle 
kunna tänka mig något slags monster eller någonting eftersom det är för stort för en vanlig människa att orsaka 
det. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Undersöka tronen samt statyn och kronan. Skulle också vilja kolla till höger i bilden eftersom det inte syns så 
mycket vad som är där borta, men jag dras även till dörren eftersom den står öppen. Känns också intressant 
eftersom det är så pass trasigt där borta men det blir också lite att man inte vill gå dit eftersom det är just så pass 
trasigt, kanske var ditåt monstret gick. Vill gå dit men stor chans att det är där det är farligt. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Kronan, även fast den egentligen inte känns särskilt användbar i något scenario. Hinken och repet känns mer 
som de kan komma till nytta så de hade jag plockat med mig. Kanske även ett ljus från en ljusstake. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Nej 
 
 
 Andra bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett sovrum med en study, har dock för mig att det förr var mer i separata rum men kanske beror på vilken period 
det var? T ex i dagens läge har man mer böcker i vardagsrummet liksom. Ser dock att det finns en lönndörr i 
bokhyllan, var lite svår att se först men det gör det bara mer intressant att det inte syns på en gång. Sedan verkar 
någonting ha hänt i rummet eftersom ljusstaken och stolen ligger omkullvälta och duken på bordet är nedhasad. 
Ganska impressive att ljuset fortfarande står kvar på bordet. Eftersom ljuset är tänt så känns det också som att 
någon var här nyss. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Verkar som någon antingen har haft en mardröm och vaknat upp med ett ryck, eller att någon kanske kommit in 
och skrämt personen som legat i sängen. Sen så är en av ljusstakarna på väggen vriden, så någonting måste ha 
hänt med den. Ioförsig så är den nog kopplad till lönndörren, det här typiska med att man vrider på ljusstaken så 
öppnas en hemlig dörr. Det verkar som det har varit något slags bråk med tanke på möblerna, svårt att säga om 
personerna har känt varandra eller inte. Sedan verkar det ligga någonting på nattduksbordet men det är svårt att 
se vad det är. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade undersökt sängen med försiktighet men också kollat på böckerna för att se vad för slags böcker det är som 
finns där. Så hade först kollat sängområdet och sedan bokhyllorna, känns inte som det är så mycket på 
skrivbordet eftersom det bara är ljuset som står därpå. Sist hade jag gått till lönndörren eftersom jag vill 
undersöka rummet först innan jag kollar där 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Ljuset kanske, beroende på om jag har ett ljus med mig från andra rummet så kan jag ju använda det här för att 
tända mitt egna ljus. Kanske om det finns något av värde kring nattduksbordet så hade jag plockat med mig det. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Fint rum 
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 Förklaring av tidsmomentet 
 
 ”Var skulle du gömma dig i bilden?” 
Dörren till höger (vid den blodiga rustningen) 
 
 ”Varför?” 
Det verkade som dörrarna gick inåt och då kan jag även gömma mig bakom dörren inne i rummet. 
 
 Tredje bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
En korridor i ett slott eftersom det finns valv i taket, rustningar och så. Också tavlorna får det att kännas som ett 
slott, verkar vara bilder på viktiga personer och så. Sedan verkar någon ha råkat gjort sönder en av rustningarna 
eftersom det ligger delar på marken. Längst bort i korridoren står det ett bord med flaskor på, vilket är lite kul för 
jag får nästan Alice i Underlandet vibbar från ”drink me” scenen. Man vill gå och kolla på det men det känns som 
en lite udda plats att ha det på. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Känns inte som det har varit bråk som i de andra bilderna utan mer som någon har varit där och pillat eller 
förstört. Är ioförsig skitigt så vet inte riktigt vad det betyder men det känns som det är en hel del personer som 
har passerat igenom. Känns som någon har gått runt en hel del eftersom dörrar är halvöppna, så någon har gått 
runt och sökt. Kanske blivit frustrerad och tagit ut det på en stackars rustning. Lite farligt med dörrarna känns 
det eftersom någon kanske är bakom dem och väntar, men eftersom de öppnas utåt känns det mer som någon har 
gått ut därifrån och inte stängt dörren. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade nog velat kolla i dörrarna först, men det blir också att jag dras till flaskorna. Jag hade nog gått till flaskorna 
först men hade jag fått något val i stil med drick eller drick inte så hade jag nog väntat och fortsatt kollat runt och 
sedan gått tillbaka. Hade jag dock kunnat valt att plocka med mig så hade jag nog plockat med mig på en gång. 
Men helt enkelt kollat runt för att se om jag kan få reda på vad det är för någonting, så det inte är gift eller nått. 
Annars känner jag lite för att fixa till rustningen för jag tycker lite synd om den. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Flaskan på bordet, svärd 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Fin bild, gillar att tavlorna är lite suddiga, det gör dem mer intressanta. Gillar även alla rums mattor (skratt). 
 
 Alla bilder 
 
 ”Vad är dina tankar överlag om bilderna?” 
Jag gillar att det första rummet är blått (tronrummet) andra rummet är rött (sovrummet) och att det sista 
rummet är lila (korridoren), det känns mer sammanhängande men även som separata rum. Det känns som alla 
rummen hör ihop i en större byggnad. Känns också som att de har en religiös underton med alla ljusstakar, tolkar 
dessa som religiösa eftersom jag ofta ser liknande i kyrkor. Känns som ett kungligt ställe men där de visar sin 
religiösa tro, vilket också känns som att det gör det lite mer gammaldags. 
Skulle nog inte säga att miljöerna just nu känns läskiga, saknar lite ett spelsammanhang för att de skulle få mer 
den känslan. 
Ljussättningen hjälper en hel del att ge intresse för de olika grejerna, känns som de delarna av scenerna som jag 
blir intresserad av är de som är ljussatta. 
 
 ”Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?” 
Känns lite som jag började prata om frågorna innan du ställde dem (skratt) så jag antar att svaret är att ja det gick 
bra att tolka bilderna och få fram svar utifrån dem. Gillar placeringarna på sakerna, de hjälper att bygga upp en 
story till bilden och göra en nyfiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XVII 

 Lista interagerbaraobjekt 
 
Sovrum 
Ljusstaken som ligger ner 
Ljusstaken på bordet 
Stolen som står upp 
Sängen 
Nattduksbordet 
Vridna ljusstaken 
Bokhyllorna 
 
Tronsal 
Kronan 
Hinken 
Repet 
Tronen, kanske ger info om statyn 
Lutande ljusstaken 
Pelaren på golvet 
Dörren 
 
Korridor 
Trasiga rustningen 
Kanske andra rustningar 
Tavlan längst fram 
Kanske de andra tavlorna 
Bordet 
Flaskorna på bordet 
Dörrarna 
Hjälmen 
Svärdet 
Rustningens arm 
 

~ 
 
Informant 7 
 
 Introduktion 
 
 Första bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett tronrum 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Det verkar ha varit något slagsmål eller nått så det har blivit övergivet i all hast. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Kollat om jag hade kunnat ta någonting av sakerna som ligger på marken och om det händer något när jag klickar 
på sakerna runt omkring i rummet. Skulle t ex klicka på repet, kronan och ljusstakarna. Skulle nog också testa att 
klicka på tronen. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Ja, hade jag kunnat plocka med mig något så hade jag tagit med mig dem. T ex repet, kronan och eventuellt 
hinken också. Skulle se vad spelet tillåter mig att plocka upp. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Det är en dörr till vänster så den hade jag nog provat att gå igenom om det gick. 
 
 
 Andra bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett sovrum. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Det verkar ha varit något slagsmål eller någon som har stormat in och haft ner saker. 
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 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Kollat vad jag kan klicka på, stolen och lampan (ljusstaken på golvet) och antagligen på bokhyllan där det ser lite 
speciellt ut, ser lite ut som om det skulle vara en lönndörr. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Jag hade kollat vad det är för vitt på sängbordet, om det är en nyckel eller något liknande. Om det är så hade jag 
tagit med mig den. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Inget särskilt 
 
 Förklaring av tidsmomentet 
 
 ”Var skulle du gömma dig i bilden?” 
Dörren till vänster 
 
 ”Varför?” 
De andra platserna var så pass öppna och man skulle ioförsig kunna gömma sig i gången till höger, men det finns 
en risk att det skulle komma någon. Sen tänkte jag lite om man skulle gömma sig i en av rustningarna men det 
går ju inte, bara på Scooby Doo det går (skratt). Så jag skulle valt dörren för den kändes säkrast. 
 
 Tredje bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett rum i en borg eller slott, någon slags hall eller korridor. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Verkar som någon har huggit av huvudet på rustningen eftersom det ligger rustningsdelar på marken. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade kollat på bordet längst bort i korridoren och tillbringaren eller vad det nu är som står på. Sen hade jag 
kollat vart dörrarna leder för att kolla runt lite. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Nej 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Det är mycket tavlor på bilden, som man kanske kunde klicka på för att det skulle hända något. 
 
 Alla bilder 
 
 ”Vad är dina tankar överlag om bilderna?” 
Det verkar vara ett gammalt slott eftersom det verkar vara ett stort kungasovrum samt en tronsal och en stor 
korridor med rustningar längs med väggarna. Det verkar även ha hänt något så att de som var där har behövt 
lämna rummet i all hast. 
 
 ”Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?” 
Det var ganska lätt tyckte jag, det var inte helt självklart vad man skulle svara men det var inte för svårt, bara lite 
klurigt. 
 
 Lista interagerbaraobjekt 
 
Sovrum 
Lönndörren 
Nyckeln på nattduksbordet 
Ljuset på bordet 
Vridna ljusstaken 
 
Tronsal 
Repet 
Kronan 
Hinken 
Tronen 
Dörren 
Ljusstakarna 
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Korridor 
Tillbringaren 
Tavlorna 
Dörren till vänster 
 

~ 
 
Informant 8 
 
 Introduktion 
 
 Första bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Man tänker sig att det är någon slags kyrka, medeltida kyrka. På grund av mittgången, pelare och kyrkstil på 
fönsterna och att man går fram till statyn. Tror inte det är en kristen kyrka, verkar snarare vara någon slags 
påhittad kyrka. Skulle kunna vara någon slags vampyr tron om man skulle vilja överdriva åt något håll. Ängeln 
gör att det ser kristligt ut, speciellt hål i händerna drar kopplingarna till kristendomen. Det som gör att det inte 
känns som en kristen ängel är att ögonen inte syns utan att den har tyg över, vilket ser lite skrämmande ut. 
Ser spännande ut till vänster i bilden, skulle vilja ser mer av det. Ser ut som det har hänt någonting där som inte 
var där från början. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Skulle kunna tänka mig en jordbävning av något slag men det känns lite konstigt för då skulle de stora väggarna 
också vara brutna. Möjligtvis något slags sumphål som har sugit ner på den vänstra sidan av rummet men det 
verkar som det har kommit upp berg på den andra sidan av rummet om det inte var så sen innan. Skulle kunna 
tänka mig att rummet är byggt med bergvallar som en slags interiör men det känns lite overkligt. Hade det 
kommit upp ur marken hade golvet varit mycket mer sprucket. Till vänster känns det trovärdigt med att det kan 
vara ett sumphål men det känns inte trovärdigt till höger med vare sig kommit upp ur marken eller lava som vällt 
in. Är möjligen om det varit någon typ av jordskred. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Hade valt att titta om det finns något till vänster annars hade jag gått åt höger. Sedan verkar det också finnas ett 
fönster som är öppet som man skulle kunna gå igenom, samt att gå bakåt i bild. Men uppfattar det som att jag har 
kommit in i bilden bakifrån så att säga, som om jag har klivit in i bilden. I att det är bara ljusstakarna som har 
välts tyder på att det har varit en liten rörelse, känns inte som det är nå stora grejer som har hänt. Alla pelarna är 
ju hela förutom en. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Kronan är antagligen intressant att ta med sig, krukan känns helt malplacerad eftersom den är från en brunn. 
Repet känns också konstigt placerad eftersom det känns som den hör ihop med hinken. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Den känns lite tråkigt gjort, för lite detaljer och konstig upplösning. 
 
 
 Andra bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Ett sovrum som också funkar som arbetsrum och bibliotek. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Antagligen någon som varit in och bråkat lite, varit något slagsmål och rivit ner grejer. T ex ljusstaken på väggen 
är vriden som om någon gått in i den, ljusstaken på golvet och stolarna. Inte allt för våldsamt dock eftersom inget 
är kraschat i bokhyllorna, bordet står fortfarande där det ska och sängen ser orörd ut. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Jag tycker inte det riktigt finns något att göra i bilden. Möjligen kolla nattduksbordslådan som står öppen men 
den är säkert tom, kanske nattduksbordet som står till vänster om sängen kan tänka sig ha något intressant i sig. 
Kanske är något som ligger i sängen, ser lite ut som om något kan ligga under täcket. Om jag skulle leta efter 
något så hade jag letat i bokhyllorna på något vis. Kanske även kollat under sängen. Lite tråkig miljö. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Vet inte vad som ligger på nattduksbordet men om det är något intressant så hade jag plockat med mig det. Det 
lilla ljuset på bordet kanske, bra att ha om det blir mörkt. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
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Att om det hade varit ett slagsmål så hade inte mattan legat helt slätt på golvet, eftersom man då bör ha tagit i 
den med fötterna. 
 
 Förklaring av tidsmomentet 
 
 ”Var skulle du gömma dig i bilden?” 
Dörren som är öppen precis där korridoren går till höger. 
 
 ”Varför?” 
Såg ut som det fanns fler utgångar därifrån så att man kan spana. Annars skulle man bara springa i korridoren till 
höger. 
 
 Tredje bilden 
 
 ”Vad föreställer bilden” 
Del av en riddarborg eller slott, kanske t o m ett museum. Men om det är på riktigt så är det något slags slott. 
Verkar vara någon som har skadats eftersom det ligger blod på golvet vid en av rustningarna. Det är även kladdat 
på tavlan som är närmast en i bilden, är lite avvikande. Ser mycket mer modernt ut än allt annat, som om det 
snarare är ett museum och någon har varit in och kladdat än att det skulle vara i dåtid. (”Varför tror du att de 
har kladdat?”) Helt vanliga vandaler men om man tänker sig i ett spel så känns det som en typisk ledtråd av 
något slag, t ex en kod eller något liknande. 
 
 ”Vad tror du har hänt i bilden?” 
Någon har skadats, kanske dödats. I alla fall någon form utav slagsmål. 
 
 ”I ett spelsammanhang, vad hade du valt att göra i bilden?” 
Gått åt höger i korridoren. 
 
 ”Plockar du med dig något i bilden?” 
Kanske svärdet som ligger på golvet, möjligtvis hjälmen om den passar. Sen är det lite spännande det som är 
längst bort i korridoren, om det är en vas eller om det är något annat. 
 
 ”Något du vill tillägga om bilden?” 
Ljussättningen gör att det ser ut som man kommer ut om man går till höger. 
 
 Alla bilder 
 
 ”Vad är dina tankar överlag om bilderna?” 
Dyster, mörkt, instängt. De är väldigt enkla bilderna tycker jag, lite halvtråkigt att spela ett spel med de här 
bakgrunderna. 
 
 ”Hur var det att tolka bilderna utefter frågorna?” 
De var lätta att tolka. 
 
 Lista interagerbaraobjekt 
 
Sovrum 
Nattduksbordet höger om sängen 
Ljusstaken på bordet 
Bokhyllan 
Sängen 
 
Tronsal 
Kronan 
Tronen 
Repet 
Hinken 
 
Korridor 
Hjälmen 
Svärdet 
Blomvasen på bordet 
Tavlan med inristningen 
Dörrarna 
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