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Abstract 

As a reaction to developments being made by indie developers in the peripherals of the video 

game industry, this paper has been authored with intent to contribute to an ongoing discourse 

on interactive media. This paper details a study of Cardboard Computers project Kentucky 

Route Zero, and the means by which the player in Kentucky Route Zero has their interactions 

enabled within the game. A number of select scenes from the games were chosen prior to the 

actual process of data gathering, and these scenes were then analysed using a custom method 

by primarily combining methods described by Michel Chion as well as Jesse Schell. The 

scenes were scrutinised in search of every possibility for player interaction, and then divided 

into smaller, more manageable chunks where instances of interaction were further isolated 

and then named after a number of common characteristics. The chunks containing these 

instances of interaction were then compared to one another in search of functional 

connections. The results of the study indicates that two major types of interactions, direct and 

indirect, work in tandem to provide players with a mode of interaction within the game. 

Further research into the studied field could build on the findings of this study to different 

types or character of interaction, as well as the functions of more complex interactive systems. 
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1. Inledning 

Space is experienced directly as having room in which to move. Moreover, by shifting from one 
place to another, a person acquires a sense of direction. Space assumes a rough coordinate frame 
centered on the mobile and purposive self….Place is a special kind of object. It is a concretion of 
value, though not a valued thing that can be handled or carried about easily; it is an object in 
which one can dwell. - Yi Fu Tuan    1

Denna uppsats har sin bakgrund i ett föredrag som hölls av Tamas Kemenczy, en av 

datorspelstudion Cardboard Computers tre medlemmar, i vilket Kemenczy talade om 

Cardboard Computers verk Kentucky Route Zero, och de koncept som utvecklarna hade 

utforskat under dess utveckling. Under föredraget talar Kemenczy huvudsakligen om idéer 

från teater och film, och framförallt om rummets förhållande till skådespelarna och publiken. 

Det är i Kemencyzs förslag, som uttryckt i föredraget, att spelarens roll som simultan aktör 

och åskådare har haft en meningsfull påverkan på Kentucky Route Zeros utveckling och 

bestämda form, som denna studie tar vid. Det kan förstås att rum och människans handlingar 

alltid förutsätter varandra. Allt som sker sker i en spatial kontext, och ett fysiskt utrymme 

kräver ett perspektiv för att kunna förstås som rum. Vidare tankeverksamhet kan leda till 

funderingar om att då rum och handling föder varandra, då borde dessa även ha fortsatt 

inverkan på varandra. I denna studie ämnar författaren undersöka detta förhållande med 

datorspelet Kentucky Route Zero som studieobjekt. Idén om att handling och rum i ständig 

konversation med varandra för med sig implikationer som, denna uppsats författare 

veterligen, ännu står tämligen outforskad inom ramarna för interaktiv media, och den idén bär 

med sig potential för väldiga möjligheter. Förhoppningarna med denna studie är att generera 

resultat, eller åtminstone diskussion, som kan komma att främja en starkare medvetenhet om 

sambandet mellan rum och interaktion för interaktiv media. Det är en brist på tidigare 

forskning inom detta område som ligger till grund för denna uppsats, och denna studie får 

gärna ses som ett bidrag till fältet.  

1
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1.1 Syfte 

Denna uppsats är en kvalitativ studie om relationen mellan det virtuella rummet och de medel 

som främjar interaktion med rum av det virtuella slaget. Som objekt för studien har 

datorspelet Kentucky Route Zero valts, som per design ligger närmre teaterns och filmens 

mediala koder än datorspelens. Skälet till intresset för just detta verk ligger i dess utvecklares 

egna uttalade intresse av scenografi, som de medvetet lät betona i spelets utformning till den 

grad att termen datorspel av författaren läses som missvisande. Då Kentucky Route Zero gavs 

ut så sent som 2013 och hittills saknar sanna motstycken finns en möjlighet för närmare 

granskning av hur dess utvecklare har applicerat sina kunskaper om scenografi i designen av 

spelets scener, särskilt i frågan om balansen i att möjliggöra både ett regisserat narrativ och ett 

utrymme för spelarens interaktioner. Syftet med studien består dels av att bilda vidare 

förståelse för det virtuella rummets roll i det interaktiva narrativet, och vidare att agera 

språngbräda för framtida forskning och frågeställningar inom området. 

1.2 Frågeställning 

För att generera data från det valda området har följande frågeställningar använts. 

1. Hur, samt i vilken utsträckning, har scenerna i Kentucky Route Zero designats för att 

tjäna spelarinteraktion? 

2. Går det att utifrån Kentucky Route Zeros exempel formulera allmänna metoder för 

framtida scendesign inom digitala interaktiva narrativ, och vilka är isåfall dessa? 

1.3 Avgränsningar 

Med denna uppsats ämnar författaren primärt inte att producera entydiga svar till den givna 

frågeställningen, utan snarare att med frågeställningen som utgångspunkt bidra med empiri i 

syfte att fylla en identifierad kunskapslucka inom det valda fältet. Vidare så kommer det för 

uppsatsen centrala rumsbegreppet huvudsakligen beröra de studerade miljöernas spatiala 

element och spelarens relation till denna, men kan vid tillfälle expanderas i fråga om omfång 

för att inkludera element som ljus, färg, och rekvisita. Studien är även begränsad i fråga om 

omfång till utvalda scener ur Kentucky Route Zero, dock utan ambitioner att täcka samtliga av 

spelets scener. 

�2



1.4 Begrepp 

Den fullständiga titeln Kentucky Route Zero kommer fortsättningsvis att förkortas till KRZ i 

mån om lättläslighet samt textuell ekonomi. 

Termen mise-en-scéne kommer fortsättningsvis, stavningsvarianter till trots, konsekvent 

skrivas i enlighet med den stavning som John Gibbs använder i sin bok Mise-en-scéne: Film 

Style and Interpretation, en bok som kommer refereras till vidare i avsnitt 2.2 där begreppet 

förklaras och kontextualiseras.   2
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2. Tidigare forskning och teori 

Tidigare forskning inom ramarna för uppsatsens etablerade omfattning är bristande, och är 

som tidigare förklarats skälet till denna uppsats. Bristfälligt fundament till trots har det 

skrivits gott om ämnen som var och en berör stycken av ämnets helhet, och dessa har 

författaren till avsikt att redogöra för i detta avsnitt. 

För att tolka det empiriska materialet behövs ett teoretiskt ramverk. I denna del redogörs för 

den teori som har använts för att bearbeta empirin, närmare bestämt analysen av valda scener 

ur KRZ, och som författaren utgått från i tolkningen av materialet för att vidare konstruera 

mina slutsatser. Som grund för ramverket ligger en syntes av koncept och termer hämtade ur 

scendesignens begreppsvärld. Denna syntes ses av författaren som en nödvändighet, dels då 

KRZ är en produkt av idéer hämtade från scen- och speldesign, utan att med självklarhet 

kunna förstås som en produkt av nämnda designområden. Centralt för ramverket är rummets 

betydelse och funktion. 

Innehållet i detta kapitel är baserat på uteslutande internationell forskning, då svensk 

forskning inom det aktuella fältet i förhållande till den internationella forskningen av 

författaren anses vara svag, medan den internationella forskningen i jämförelse framstår som 

stark och mångsidig. 

2.1 Scenografi 

Termen scenografi syftar på ett tvärvetenskapligt område inom teater- och 

filmverksamheterna som behandlar beståndsdelarna av den fysiska scenen  . Detta är en 3

definition av termen, och som Pamela Howard visar på i introduktionen till sin bok What Is 

Scenography?, i vilken hon presenterar en lista över 51 yrkesverksamma scenografers 

personliga förklaringar av termen scenografi, är detta en i högsta grad svårdefinierad term  . 4

Härnäst följer ett citat från Howard hämtat ur hennes tidigare nämnda bok. 

Understanding scenography starts with understanding the potential of the empty performance 
space. It then considers the spoken word, text or music that transforms an empty space into an 
auditorium. From the demands of the text, the context for the project can be researched in order 
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to select appropriate objects, forms or colours to be put together in a spatial composition 
bringing fresh life and vision to the text. A space is dead until the performers inhabit it and 
become the mobile element of the stage picture, telling the story which is enhanced by the use of 
that space.    5

Centralt för Howards citat, och även för majoriteten av de tidigare nämnda scenografernas 

citat, är erkännandet av rummet, det spatiala, som den huvudsakliga beståndsdelen av en 

given scen. Betydelsen av övriga element till trots kommer denna studie främst behandla just 

rummet i KRZ och spelarens manövrering och blick in i denna, och behandla övriga element 

för nödvändighetens skull, då elementen aldrig går att separera från varandra utan alltid 

existerar i relation till varandra. 

2.2 Mise-en-scéne och Formalism 

Mise-en-scéne är en term som har sitt ursprung i teaterns värld, och har även kommit att 

anammas av filmteoretiker. Översatt från franskan betyder det ‘att placera på scen’, och syftar 

på alla de element som utgör scenen och deras relationer till varandra.   Till dessa element 6

räknas miljö och rekvisita, skådepelarnas uttryck, kostym och smink, ljussättning samt 

positionering av rekvisita och skådespelare  . Då mise-en-scéne är ett begrepp som innefattar 7

samtliga element i en given scen och föreslår att de alla existerar i relation till varandra så kan 

själva termen läsas som ett hinder i processen att separera ett element från resten. 

Under litteraturvetenskapens 1900-tal utvecklades formalismen, en tankeströmning inom 

vilken betydelse tillskrevs den litterära formen och dess komponenter, och utelämnade extern 

kontext, kulturellt, socialt såväl som historiskt, i syfte att främja analysen av den litterära 

formen.   En av formalisterna, Boris Tomashevski   menade på att skillnaden mellan 8 9

litteraturens och verklighetens språk inte var en lingvistisk sådan, utan de skiljde sig snarare 

från varandra genom hur de används. För att demonstrera denna skillnad presenterade 

Tomashevski två koncept, fabula (myntat av Viktor Shklovsky  ) och syuzhet. Fabula och 10

syuzhet är båda ord som beskriver berättelsen, men då det förra syftar på det faktiska 
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händelseförloppet i en given berättelse omfattar det sistnämnda snarare hur det berättas.   Ur 11

detta kan det dels läsas att en och samma fabula kan ge upphov till en stor mängd syuzhets, 

och även en parallell i denna relation till mise-en-scéne-begreppet. Då mise-en-scéne kan 

läsas som en visuell syuzhet vidgar sig giltigheten i att studera formen separerat från 

innehållet. 

2.3 Skådespelaren som åskådare samt den låga interaktiviteten 

I sin bok On Game Design föreslår Chris Crawford att den för alla människor gemensamma 

formen för interaktion är konversationen, i vilken minst två parter turas om att lyssna, tänka 

och tala, och dessa tre steg måste alla ligga på en högkvalitativ nivå för att konversation ska 

kunna upplevas som en god sådan. Interaktionen mellan en spelare och tv-spel bygger, enligt 

Crawford, på samma system av alternerande lyssnande, tänkande och tal, och ett givet tv-

spels kapacitet till kvalitativa prestationer i alla tre steg är en förutsättning för att spelet ska 

kunna betraktas som höginteraktivt. KRZ erbjuder spelaren få medel till interaktion, och kan 

utifrån ovan angivna definition istället för hög- klassas som låginteraktivt.   12

Steve Swink beskriver i sin bok Game Feel, i samband med en definition om just begreppet 

“game feel”, det som han kallar “simulated space”, det simulerade utrymmet. Swink syftar i 

sin text på de simulerade fysiska interaktionerna i det virtuella rummet som aktivt observeras 

av spelaren. Med detta syftar han dels på spelarens avatar i spelet och dennes interaktioner 

med objekt i spelvärlden, men även “leveldesign”, hur objekt i spelet placeras i relation till 

avatarens storlek och rörelsehastighet. Eftersom att avataren används av spelaren som ett 

medel för både uttryck och perception inom spelets ramar, menar Swink att avatarens relation 

till det virtuella rummet speglar spelarens relation till dennes egna verkliga rum.   13

Teatern och filmen bär på den inneboende förutsättningen att de agerande skådespelarna 

uppträder inför en observerande publik. Relationen mellan dessa två roller förvrängs i KRZ, 

vilket är objektet för denna studie, då detta narrativ inte gör någon skillnad på skådespelare 

och åskådare, utan förutsätter snarare att dessa traditionellt separerade rollerna axlas av en och 
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samma person. Naturligtvis råder detta rollförhållande i många andra datorspel, för KRZ är 

varken en pjäs eller film utan ett datorspel, men i egenskap av datorspel utmanar KRZ ett av 

mediumets konventioner då det helt saknar spelmekaniska konflikter  . Vidare erbjuder KRZ 14

spelaren endast ett fåtal medel för interaktion, nämligen rörelse av avatar i två dimensioner, 

möjlighet att interagera med objekt för att aktivera objektspecifik dialog och även val mellan 

förbestämda repliker i dialogsekvenserna. Syntesen mellan spelarens roll som agerande 

åskådare och spelets låginteraktiva system uppmuntrar spelaren att ägna mindre 

uppmärksamhet åt KRZs spelmekaniska system, och istället koncentrera sig på spelets 

narrativ.   15
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras en redogörelse för upplägget av och villkoren för empirin, och hur 

datan har samlats in. För att generera data från det valda området har en analys utförts, med 

innehållet i teoriavsnittet som grund, av valda scener från KRZ. Metoden som använts har 

konstruerats genom att först identifiera rummets nyckelegenskaper, och därefter hur de 

egenskaperna kan beskrivas i relation till interaktivitet. Kortfattat, hur uttrycker sig rummet 

och hur svarar det på interaktion? Den valda metoden är i sig en syntes av två olika metoder 

formulerade av Michel Chion samt Jesse Schell, som förklaras vidare i detta kapitel. 

Studieobjektet i det här fallet är ett antal utvalda scener ur KRZ, vars urval förklaras i avsnitt 

3.5. Därefter behandlas även den tänkta presentationen av denna data i avsnitt 3.4, vilket 

kommer bära vidare betydelse i kapitel 4. 

3.1 Metodval och analys 

Då författaren i denna studie ämnar beskriva och undersöka den komplexa relation mellan 

rum och interaktivitet lämpar sig en kvalitativ metod bäst. Den kvalitativa metoden i fråga är 

en analytisk metod vars utformning författaren ämnar förtydliga i detta kapitel. 

Studien har huvudsakligen utförts genom en analys av valda scener ur KRZ. Resonemanget 

bakom urvalet kan läsas senare i kapitlet under rubriken urval. Centralt för analysen är 

relationen mellan rummet och spelarens interaktioner med rummet i en given scen, och hur 

interaktionerna påverkar den för spelaren renderade bilden av rummet. Modellen för analysen 

bygger till sin grund på den metod som Michel Chion redogör för i sin bok Audio-Vision för 

att analysera den audiovisuella relationen mellan bild och ljud i filmens kontext. I syfte att 

bilda separat förståelse för ljud och bild, och därmed även för deras samverkan, föreslår 

Chion en metod som han kallar maskeringsmetoden. Metoden utförs på så vis att utövaren 

spelar upp en given filmsekvens ett flertal gånger i följd, och under uppspelningen skiftar 

mellan att ta in bild och ljud samtidigt och var för sig. På så vis menar Chion att utövaren kan 

uppleva filmens bild och ljud var och en för sig utan att låta det ena elementet påverka 

observatörens uppfattningen av det andra.   16
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Chions metod kan efter viss modifiering förflyttas inom ramarna för analysen av KRZ. Istället 

för maskering av ljud och bild måste metoden istället behandla rummet och spelarens medel 

för interaktivitet. Observationer utav forskningsobjektet kan således göras utav dess svar på 

den begränsade spelarinteraktionen. Utefter de iakttagelser som görs av forskningsobjektet 

kommer försök göras att identifiera mönster i datan som tillåter den att kategoriseras och 

slutligen presenteras i ett tydligt grafiskt format tillsammans med vidare förtydligande text.   17

Datainsamlingen enligt denna metod kommer primärt bestå utav analys av valda scener ur 

KRZ. Under analysen kommer de valda scenernas mise-en-scéne, utveckling av dessa samt 

förhållandet mellan scenernas mise-en-scéne och spelarens möjlighet till att interagera med 

dessa att studeras. Här är det också av intresse att studera de medel med vilka spelaren tillåts 

interagera med scenerna och hur interaktionerna påverkar scenernas mise-en-scéne. 

I sin bok The Art of Game Design: A Book of Lenses beskriver Jesse Schell rum som 

spelmekaniskt koncept, och föreslår hur rummet i ett givet spel kan abstraheras till dess 

fundamentala struktur. I syfte av denna abstraktion presenterar Schell tre frågeställningar 

gällande rummets struktur. 

1. Är rummet diskret eller kontinuerligt? 

2. Hur många dimensioner består rummet av? 

3. Består rummet av avgränsade områden, och är dessa isåfall sammankopplade? 

I denna studie av rum och interaktivitet läses dessa frågeställningar som relevanta, i synnerhet 

då det aktuella studieobjektet och Schells text delar ett sammanhang i en datorspelsteoretisk 

miljö.    Det är i kombination med den tidigare specificerade modifikationen av Chions metod 18

för analys av filmljudläggning som Schells frågeställning tillämpas i denna studie, i syfte att 

komplettera varandra och stärka empirin. Schell definierar, och i syfte av förtydligande 

kommer innehållet i denna uppsats fortsättningsvis förhålla sig till denna definition, 

kontinuerliga och diskreta rum i datorspel. Kontinuerliga rum, menar Schell, är rum i vilka ett 

spelobjekts position är av direkt betydelse för spelets följd. Ett diskret rum definieras som ett 

rum i vilket positionen av spelobjektet endast är av betydelse om det ligger inom en 
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definierad zon. Positionen inom denna zon är irrelevant, utan positionen inom eller utom 

zonen är avgörande.   19

3.4 Presentation av empiri 

När empiri vars komplexitet försvårar en enkel och tydlig presentation av denna kan en 

visuell presentationsmodell dels underlätta läsningen av datan och även tydligare illustrera 

interna samband i empirin. Denna studie behandlar huvudsakligen kvalitativ data, deskriptiv 

och förklarande text som ter sig svår att granskas översiktligt. Studien berör KRZs svar på 

spelarens interaktioner, och för att undersöka detta förhållande måste en analys utföras. Den 

empiri som genereras genom denna analys kan, i syfte att främja läsbarhet och tydlig översikt 

av empirin, inte presenteras i extensiva textparagrafer, utan borde snarare redogöras för med 

skärpa. Den empiri som förstås vara relevant för uppsatsens frågeställning kommer efter 

sållning att presenteras i matrisdiagram, vars syfte är att förse läsaren med en modell som 

tydligt illustrerar den presenterade empirin och dess betydelse. Matrisdiagram är den valda 

presentationsmodellen då den möjliggör jämförelse av ett antal definierade parametrar i flera 

olika instanser.   20

I avsnitt 3.1, metodval och analys, presenterades Michel Chions metod för analys av ljud och 

bild i film samt Jesse Schells frågeställning om rummets egenskaper i ett givet spel, och hur 

dessa två föremål ligger till grund för studiens analys. För att stärka läsbarheten i 

presentationen av empirin kommer denna därför presenteras i två diagram. I det första 

diagrammet kommer det analyserade materialet redovisas genom parametrar som speglar den 

i avsnitt 3.1 specificerade modifikationen av Chions metod, och i det andra diagramet 

redovisas empirin med stöd av parametrar som definierats efter Schells frågeställning. Genom 

att dela upp empiripresentationen görs en separation som bidrar till att tydligt presentera den 

samlade empirin. 

3.5 Urval 

Då det hade varit av intresse att analysera samtliga scener ur KRZ förbehåller författaren sig 

rätten att exkludera scener vars innehåll denne dömer vara av inadekvat intresse för 
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omfattningen av denna uppsats. I första hand kommer de scener prioriteras vars scenografiska 

egenskaper i förhållande till interaktion gör de väl anpassade till den gällande 

frågeställningen. Vidare har samtliga av de element som utgör en given scens mise-en-scéne 

inte alltid varit av intresse, utan rum, kamera och ljus är de egenskaper som i första hand har 

uppmärksammats. 

3.6 Etiska överväganden 

De av uppgiften berörda - det vill säga utvecklarna av KRZ, studion Cardboard Computer - 

har försökt nås av författaren i samband med denna studie, men har under studiens gång inte 

svarat på försök till kontakt. 

�11



4. Resultat och Analys 

I resultatavsnittet presenteras empirin i samband med tillämpad teori. Empirin presenteras 

initialt i form av två matrisdiagram, vars syfte är att skänka läsaren tydliga överblickar av 

analysens resultat. Scenerna har reducerats till ett antal element och i matrisdiagramet 

redogörs för elementens egenskaper i frågan om interaktivitet. Under datainsamlingen 

fattades beslutet att på grund av scenernas individuellt varierande omfattningar, vilka 

orsakade svårigheter i att analysera scenerna efter samma förutsättningar, dividera scenerna i 

ett antal faser. 

4.1 Matrisdiagram 

Empirin presenteras här nedan i två matrisdiagram som fortsättningsvis syftas till som 

diagram 1.1 och diagram 1.2. I diagram 1.1 har de individuella scenerna som inkluderats i 

analysen delats in i mindre sektioner som fortsättningsvis kommer refereras till som faser. 

Med begreppet fas syftar författaren på ett av flera partier som tillsammans utgör den 

kompletta scenen. Syftet med denna uppdelningen är för att på så vis kunna presentera datan 

per de individuella faserna, vilket möjliggör en mer enhetlig redogörelse än vad de mer 

svårpresenterade scenportionerna tillåter. I detta sammanhang definieras en fas som en 

sekvens i en scen som spelaren själv inte kan återställa scenen till när nästa fas väl har nåtts. 

Fasindelningen är endast aktuell i det första matrisdiagramet, då den empiri som redovisas i 

diagram 1.2 inte skulle stärkas av fasindelningen som  empirin skildrad i diagram 1.1 gör, 

utan istället försvåra snabb läsning av den framställda empirin. 

Genom analys av empirin har ett antal karaktäriserande egenskaper identifierats, antalet faser, 

kamera, ljus och rum, och utifrån dessa har ett antal centrala begrepp bildats för att skapa en 

generell bild av elementens karaktär inom en given scens mise-en-scéne. Dessa är deskriptiva 

begrepp och beskriver elementens allmänna kapacitet till svar på interaktion. Dessa begrepp 

är statisk, dynamisk, transformativ och interaktiv. Begreppen statisk samt dynamisk utgör 

tillsammans en polaritet, i vilken det förstnämnda beskriver ett element som inte svarar på 

interaktion, och det sistnämnda beskriver ett element som ger svar i realtid på någon av 

spelarens handlingar. Begreppen transformativ och interaktiv är kontextuella, och används för 
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att beskriva egenskaper som faller utom ramarna för statisk/dynamisk-polariteten. Begreppet 

transformativ syftar på ett element som inte svarar på direkt interaktion utan istället förändras 

i samband med spelarens progression genom scenen, och begreppet interaktiv används för att 

beskriva ett element som har gjorts direkt interaktivt genom en handling som utförs av 

karaktären som spelaren kontrollerar. I matrisdiagramen nedan har begreppen kommit att 

stiliseras i syfte att minimera den upptagna ytan. 

Vid granskning av matrisen ovan ur ett perspektiv informerat av den aktuella frågeställningen 

kan generella slutsatser dras. Det begrepp som bäst beskriver kameraelementet i majoriteten 

av de studerade scenerna är dynamiskt, det vill säga att den svarar på spelarens direkta 

interaktioner. Rummet, också ett av de studerade elementen i de valda scenerna, präglas också 

Tabell 1.1
Scen Faser Kamera Ljus Rum

Akt I
Equus Oils

(F)2 F1: Dynamisk
F2: Dynamisk

F1: Transformativ
F2: Dynamisk samt transformativ

F1: Statisk
F2: Trnsform

Akt I
The Marquez 
Farmhouse

(F)3 F1: Dynamisk
F2: Statisk
F3: Dynamisk

F1: Statisk
F2: Transformativ
F3: Statisk

F1: Statisk
F2: Statisk
F3: Statisk

Akt I
Elkhorn Mine

(F)5 F1: Statisk
F2: Dynamisk
F3: Dynamisk
F4: Dynamisk
F5: Statisk

F1: Statisk
F2: Statisk
F3: Dynamisk samt interaktiv
F4: Dynamisk
F5: Statisk

F1: Statisk
F2: Statisk
F3: Interaktivt
F4: Statisk
F5: Statisk

Akt II
Bureau of 
Reclaimed 
Spaces

(F)1 Dynamisk Transformativ Statisk

Akt II
Museum of 
Dwellings

(F)1 Dynamisk Statisk Statisk

Akt III
The Hall of the 
Mountain King

(F)3 F1: Dynamisk
F2: Trnsfrmtv samt 
interaktiv
F3: Dynamisk

F1: Statisk
F2: Statisk
F3: Dynamisk

F1: Statisk
F2: Statisk
F3: Statisk
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av en dominerande egenskap, i det här fallet det som i denna uppsats beskrivs som statiskt. 

Ljuset är det element som uppvisar den högsta graden av avvikelse i de studerade scenerna 

från ett dominerande normativt begrepp i jämförelse med de övriga elementen, vilket pekar på  

en stor variation i omfattningen av ljusets svar på spelarinteraktion. Informationen i diagram 

1.1 kan kort sammanfattas med att majoriteten av de analyserade scenerna utgörs av två eller 

fler faser, att kameran är det av scenernas studerade element som oftast ger direkt svar på 

spelarinteraktion, att elementet ljus visar störst bredd i sitt uttryck på svar på interaktion, och 

att rummet med få undantag inte svarar på spelarinteraktion. 

Även ur diagram 1.2 kan allmänna slutsatser angående empirin dras. Samtliga scener består 

av rum som kan beskrivas som kontinuerliga och diskreta, kontinuerliga då spelaren har 

möjlighet till att röra sig fritt genom den tillgängligas ytan i ett givet rum, men samtidigt 

diskret då samtliga scener består av två eller fler rum som strider mot en total kontinuitet. Ur 

denna matris går det även att läsa att scenerna skiftar mellan antalet representerade 

dimensioner i bild, då majoriteten av scenerna växlar mellan två och tre dimensioner. 

Diagram 1.2

Scen Diskret/Kontinuerligt Antal rum Antal 
dimensioner

Akt I
Equus Oils

Kontinuerlig och diskret 2 3 och 2

Akt I
The Marquez 
Farmhouse

Kontinuerlig och diskret 2 3 och 2

Akt I
Elkhorn Mine

Kontinuerlig och diskret 7 2 och 3

Akt II
Bureau of Reclaimed 
Spaces

Kontinuerlig och diskret 6 3

Akt II
Museum of Dwellings

Kontinuerlig och diskret 2 3 och 1

Akt III
The Hall of the 
Mountain King

Kontinuerlig och diskret 2 2 och 3
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BILD 1.1: EQUUS OILS  21

4.2 Jämförelse av matriser 

Ur den empiri som kan läsas ur de två diagrammen kan vidare slutsatser dras vid jämförelse 

av den genererade datan. Ett samband mellan antalet faser och rum i en given scen, som kan 

läsas ur en jämförelse mellan diagram 1.1 och 1.2, tyder på att samtliga av de undersökta 

scenerna består av minst två separata rum, även om de endast består av en fas. Detta pekar på 

att trots att rummet i en given scen inte svarar på interaktion, utan istället kan beskrivas av 

egenskapen statisk, så besitter rumselementet sett till scenen som helhet en karaktär som 

bättre beskrivs som transformativ, eftersom att spelaren upplever svar på sina handlingar när 

denne rör sig genom flera statiska rum. Detta förhållande illustreras i bild 1.1-1.3 med 

bildmaterial från scenen Equus Oils, i vilken scenen inleds vid en nedsläckt bensinstation. 

Spelaren tar sig därefter ner till bensinstationens källare, eller scenens andra rum, där denne 

aktiverar stationens belysning för att slutligen återvända upp till markplan där det 

ursprungliga rummet nu har modifierats genom transformativt ljus. 
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BILD 1.2: EQUUS OILS  22

I det illustrerade exemplet demonstreras hur indirekta interaktioner kan ge sig uttryck i en 

scen utan att kunna förklaras av enbart den första matrisen, med andra ord en möjlighet för  

BILD 1.3: EQUUS OILS  23

spelarinteraktion. 
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4.3 Spelarinteraktioner 

De möjligheter för interaktion som spelaren tillåts göra med KRZs system kan alla delas in i 

två distinkta kategorier, och dessa kategorier kan beskrivas som direkta och indirekta 

interaktioner. Den inneboende skillnaden hos de två olika formerna av interaktion är att direkt 

interaktion är de handlingar som spelaren själv har möjlighet att utlösa, och i de flesta fallen 

även kan upprepa på eget bevåg. De indirekta interaktionerna är de som uppstår när spelaren 

har nått en viss punkt i scenen som resulterar i att scenen avancerar till nästa fas eller att en 

irreversibel förändring i scenen uppstår. Direkta interaktioner beskrivs i diagram 1.1 med 

begreppen dynamisk och interaktiv, begrepp som båda beskriver direkt interaktion med 

variation i betydelse sinsemellan. Dessa direkta interaktioner har, med en av de analyserade  

BILD 2: ELKHORN MINE    (Den inringade ikonen längst ner på bilden indikerar en interaktion av 24

slaget interaktiv, ett exempel på en direkt interaktion. Ikonen låter spelaren tända och släcka 
spelaravatarens lampa.)
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scenerna som undantag, aldrig någon direkt inverkan på rumsegenskapen, som istället ses 

påverkas av de indirekta spelarinteraktionerna. Eftersom att rumsförändringar är långsamma - 

vilket stärks vidare av att förändring av rum hänger samman med fasövergångar och byte av 

rum - och indirekta, medan direkta interaktioner undantagslöst är näst intill omedelbara, kan 

ett förhållande mellan de direkta och indirekta interaktionerna anas. De långsamma indirekta 

interaktionerna utgör inramningar för de snabba direkta interaktionerna, och en 

rumsförändring kan förändra den kontext som omger en direkt interaktion eller göra ett medel 

för direkt interaktion tillgänglig eller otillgänglig för spelaren. Detta illustreras i bild 3.1 och 

bild 3.2, i vilka scenen Museum of Dwellings skildras. Denna scen inleds inuti en väldig 

inomhusmiljö där spelaren har möjlighet att veckla upp och veckla ner spelaravatarens 

paraply, och övergår till en utomhusmiljö när spelaren leder sin avatar till en hiss som för 

denne upp till byggnadens tak. På markplan skyddas spelaravataren från ett intensivt regn som 

hörs smattra mot taket, och uppe på byggnadens tak blottas avataren för regnet. Att spelaren  

BILD 3.1    (Ikonen längst ner i bilden indikerar en interaktiv interaktion, paraplyt fälls upp eller ner.)25

tillåts möjlighet att veckla ut paraplyt både inom- och utomhus, och inte berövas denna 

möjlighet, då spelet istället skulle kunna ha gestaltat avataren med nedfällt paraply inomhus 

och uppfällt paraply utomhus, och tillåts möjlighet att själv bestämma över paraplyt skapar en 
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relation mellan scenens direkta och indirekta interaktion. Regnet saknar i sig någon som helst 

effekt på spelets förlopp, spelet fortlöper i en spelmekanisk mening opåverkad oavsett om 

avataren blir blöt eller använder sig av paraplyt som skydd för regnet. Det är här som 

spelarens medel för interaktion har betydelse i dennes subjektiva upplevelse av spelet. Låter 

spelaren sin avatar vandra runt i byggnadens interiörer med paraplyt nedfällt, då skäl att fälla 

upp det saknas, eller tillåts avataren fälla upp sitt paraply? Frågan här är hur spelaren själv 

önskar gestalta avataren på skärmen, inte för att uppnå spelmekaniska mål utan för att 

avatarens relation till paraplyet vidare definierar avatarens karaktär. 

BILD 3.2    (Samma ikon och funktion, men rummet är ett annat.)26

Bild 3.2 
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4.4 Slutsats 

De interaktioner som spelaren tillåts i KRZ utgör ett gemensamt system i vilket direkta 

interaktioner på en mindre skala skänker spelaren medel för att påverka världen som 

presenteras genom spelet, och indirekta interaktioner vars effekter upplevs på en större skala 

dessutom har förmåga att omkontextualisera de indirekta interaktionerna. Det system som de 

direkta och indirekta interaktionerna tillsammans utgör låter spelaren kontinuerligt uppleva de 

direkta interaktionerna i en given scen och belönar spelaren med de indirekta interaktionerna 

när denne har avancerat scenen till en bestämd punkt. Dessa två övergripande grupper av 

interaktioner kan delas vidare in i mindre, mer specifika grupper för att ge en mer detaljerad 

förklaring av dess karaktär. Genom kategorisering av interaktionernas olika former har en 

förståelse utvecklats för deras roller och funktioner. 
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5. Diskussion 

Att studera hur interaktiv media kan nyttja sparsamma medel för interaktion och genom 

kombinationer av dessa medel för att engagera spelare (eller deltagande publik) har goda 

möjligheter att generera värdefull kunskap. Utvecklandet av datorspel och övrig interaktiv 

digital media är mer ofta en sällan kostsamma projekt som kräver en bredd av både resurser 

och kompetenser för att leda till önskvärda resultat. Även projekt av mindre skalor som utförs 

av ett blygsamt antal kollaboratörer kräver arbetstimmar och skicklighet inom en mängd olika 

kunskapsområden. Därför är utvecklingen och dokumentationen av kunskap inom fältet av 

stort värde, särskilt då speldesign inom en datorspelskontext är en kunskapsgren som knappt 

har någon dokumenterad historia innan 1990-talet. Det är då, i innovationens namn, fritt fram 

att utveckla det unga fältet med avstamp i granskningar av aktuella verk i sökandet att bidra 

till fältets teori. Eftersom att det aktuella studieobjektets, läs KRZs, mekaniker tillåter spelaren 

ett noggrant och engagerat närmande underlättar det en metodisk granskning av dess innehåll, 

vilket inte hade varit fallet om spelets kärnmekaniker utgjorde ett mer intensivt spelmekaniskt 

system. Valet av studieobjekt var väl anpassad för den aktuella frågeställningen, och den valda 

metoden gagnade en långsam metodisk undersökning av studieobjektet. 

Vad frågeställning beträffar kan den anses besvarad. Interaktionen i KRZ har analyserats, 

kategoriserats och använts för att generera kunskap som kan förklara interaktionens 

funktioner i någon mån. Resultaten kan framstå som ett eko av konceptet “gameloops”, vilket 

i korthet innebär hur ett spels kort- och långsiktiga mål designas för att komplettera varandra 

och ge spelaren ett långsiktigt mål att spela för och kortsiktiga mål som tar spelaren till det 

långsiktiga målet. Detta speglar relationen mellan de direkta och indirekta interaktionerna 

som redogjorts för i resultat och analys-avsnittet. Ett mer sofistikerat metodavsnitt hade varit 

önskvärt, då det aktuella metodavsnittet kan upplevas en aning tunn. Författandet av ett 

tillfredsställande försvårades dock av en väldig saknad av litteratur som berör analyserandet 

av interaktiv media. Denna litteratursaknad indikerar en brist på dokumenterad kunskap inom 

fältet, vilket i sig var ett utav uppsatsens huvudsakliga syften, att  bidra till ett vetenskapligt 

fält som präglas av kunskapsluckor. En möjlighet för vidare forskning skulle kunna ta formen 
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av en egenproduktion med vilken de kunskaper som genererats i denna studie beprövas och 

utvecklas vidare. 

Förhoppningarna fanns länge att kunna kontakta utvecklarna själva och ställa ett antal frågor 

om KRZ, vilket säkerligen hade stärkt studien, men inga försök till kontakt resulterade i svar. 

Vad den valda metoden för datainsamling beträffar, kombinationen av Chions och Schells 

metoder, anser uppsatsens författare att de resultat som genererats med hjälp av metoden har 

varit goda, då resultaten har kunnat användas för att besvara den aktuella frågeställningen. 

Genom att först analysera det aktuella materialet, det vill säga scenerna ur KRZ och därefter 

kondensera empirin till två matrisdiagram renderades empirin överskådlig och möjliggjorde 

en jämförelse av samma empiri sedd ur två olika perspektiv - de två matrisdiagrammen. 

Anledningen till att två matrisdiagram användes istället för att inkludera allt innehåll i ett 

större diagram var dels för att ett diagram skulle blivit för stort för att kunna läsas med lätthet, 

men även för att separera Chions och Schells metoder. Genom att isolera resultaten av de två 

metoderna går det att snabbt få en uppfattning av resultaten var och en för sig, och en 

jämförelse av de två diagrammen blir också möjlig. Översikten av empirin tillät - genom 

separerande presentation - en möjlighet att identifiera samband mellan innehållet i de två 

matrisdiagrammen. Det var huvudsakligen genom Chions metod som begreppen dynamisk/

statisk och transformativ/interaktiv utvecklades, som i sig kan användas för att besvara 

studiens frågeställning. Dessa begrepp skulle, efter vidare forskning, kunna utvecklas vidare 

till att formulera allmänna metoder för scendesign inom ramarna för digital interaktiv media. 

Att de två diagrammen tillsammans stärker varandra och den presenterade empirin ser 

författaren som lyckat, och de deskriptiva begrepp som presenteras i Resultat och Analys-

kapitlet uppfattas också av författaren som givande resultat. Utvecklingen av de nämnda 

begreppen uppfyller dessutom studiens bestämda syfte, nämligen att bidra till att fylla 

kunskapsluckor inom ett fält där relativt lite forskning hittills har utförts. 

Värt att nämna är att Cardboard Computer, studion som utvecklat KRZ, försökte kontaktas av 

författaren med intervjufrågor, vars svar säkerligen hade gynnat studien och hjälpt generera 

starkare resultat, men svar från Cardboard Computer uteblev. 
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Bilagor 

Akt I: Equus Oils 

I scenen syns: I bakgrunden solen som snart går nedanför horisonten och tre stora kullar, 

varav den längst bort skymmer för solens nedre hälft. Nedanför kullarna löper en motorväg, 

längs vilken den enstaka personbilen, lastbilen eller traktorn åker med jämna mellanrum. 

Nedanför motorvägen ligger bensinstationen Equus Oils, som delvis byggts i en 

överdimensionerad liknelse av en hästs huvud, och den yta i scenen där spelare tillåts 

kontrollera karaktären Conway horisontellt längs bensinstationen, bensinpumparna och 

parkeringen, och kameran panorerar för att kontinuerligt hålla Conway centrerad i bilden. I 

den absoluta förgrunden syns även elledningar med tillhörande stolpar. På en bänk vid 

bensinpumparna sitter en man dold i skuggorna, som belyses av en lampa när Conway närmar 

sig honom. Efter en dialog ges spelaren tillgång till bensinstationens källare. Källaren, vars 

form utgör en kompletterande extension till bensinstationens hästhuvud, nås genom en 

spiraltrappa som leder ner till ett förvaringsutrymme där tre människor sitter runt ett bord. 

Källaren är mörk och lyses endast upp av Conways medhavda lykta tills spelaren har lyckats 

få honom att aktivera källarens generator, vilket resulterar i att både källarens och 

bensinstationens elektriska belysning slås på. När spelaren får Conway att återvända upp till 

bensinstationen har solen gått ner, och stationens elektriska belysning är nu tänd. 

Svar på interaktion: Dynamisk kamera, transformativ scen. 

Faser 2 

Akt I: The Marquez Farmhouse 

I scenen syns: Mot en mörk och obskyr bakgrund står Conway, hunden och Conways bil 

nedanför en kulle som en stig rör sig upp för innan den försvinner in i den mörka bakgrunden. 

Runtom syns en ensam lyktstolpe och några träd som tillsammans föreslår ett skogsbryn. I 

den absoluta förgrunden syns ett staket och någon slag träkonstruktion som tillsammans ramar 

in den tidigare beskrivna miljön. Om spelaren låter Conway undvika att interagera med spelet 

och låter Conway stå stilla kan även en ensam människosiluett ses passera framför kameran 

ovanpå den tidigare nämnda träkonstruktionen. När spelaren rör Conway uppför stigen 

zoomar kameran in på hans rörelse och den inramande förgrunden försvinner som resultat av 
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zoomningen ur bild. Conways rörelse upp för stigen resulterar även i att bakgrunden ljusnar 

upp, och avslöjar siluetten av ett hus och några träd på toppen av kullen. Om spelaren leder 

Conway ner för stigen mörknar bakgrunden och huset och träden faller bortom synlighet. 

Längst upp på kullen syns huset, några träd, en liten familjegrav och en parkerad lastbil, och 

här ges spelaren möjlighet att låta Conway kliva in i huset. När Conway tar sig upp för 

trappan som leder upp till husets entré zoomar kameran in på huset som nu fyller hela 

skärmen. I samma ögonblick som Conway kliver in i huset tänds en lampa som belyser 

interiörerna och blöder ut i de närliggande exteriörerna. Inuti huset kan spelaren nu se husets 

inredning och en ny karaktär vid namn Reaver som inleder en dialog med Conway. Efter en 

kort dialog placerar Conway en TV-apparat i rummet som kameran zoomar in på. I samband 

med zoomningen försvinner ljuset från lampan och ersätts med ljuset från TV-rutan, och 

Conway och Reaver står nu på var sin sida av TV-apparaten och ser ut över husets bakgård, 

där en fallfärdig ladugård, ett par hästar och väderkvarn kan ses. Efter en kort dialog zoomar 

kameran in ännu en gång för att centrera bakgården. Efter en dialogsekvens zoomar kameran 

ut och för spelaren tillbaka till Conway där han nu står ensam kvar i huset. Härnäst leder 

spelaren Conway tillbaka till hans lastbil och kameran zoomar ut i följd av Conways rörelse, 

men när Conway rör sig ner för stigen den här gången hörs musik och sång, och i förgrunden 

strax framför kameran syns två människosiluetter spela kontrabas respektive gitarr. 

Svar på interaktion: Dynamisk kamera, dynamisk belysning, transformativ scen. 

Akt I: Elkhorn Mine 

I scenen syns: Bakgrunden utgörs av en tjock dimma, och framför denna ser vi siluetterna av 

Conway, hans lastbil och en konstruktion som för tankarna till gruvdrift. Dimman syns blåsa 

till höger, och vinden verkar även sätta gruvkonstruktionen i svaga rörelser fram och tillbaka. 

Spelarens enda alternativ för interaktion är att leda Conway in i gruvan, där en dialogsekvens 

väntar. Dialogen presenterar en ny karaktär, Shannon, som spelarens kontroll nu växlar till. Vi 

ser Shannon stå i ett mörkt utrymme inuti gruvan, där hon talar i telefon. Efter att hon har 

avslutat samtalet kliver Conway fram från skärmens vänstra sida. Efter ett dialogutbyte 

mellan de två karaktärerna får spelaren återigen fatta kontroll av Conway, och kan nu röra sig 

runt i gruvan. Till vänster finns bara en återvändsgränd, så spelaren har inget annat val än att 

röra sig vidare mot höger. En bit in i gruvan står Shannon vid en korsning av tunnlar, som dels 

illustreras med en tredimensionell antydan till tunnel som sticker fram mot kamerans 
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förgrund. Denna utstickande tunnel svarar tydligt på kamerans rörelse genom att rama in 

Shannon och gruvans PA-system, dit spelaren förväntas leda Conway härnäst. Efter en kort 

dialogsekvens mörkläggs gruvan och ett gruvras uppstår. 

Spelet övergår till nästa scen som också utspelar sig i gruvan. Under en dialogsekvens mellan 

Conway och Shannon lyses gruvan upp och de båda karaktärerna sitter nu tillsammans på en 

slags gruvvagn i en av gruvans tunnlar. Spelaren kan förflytta vagnen genom tunneln längs x-

axeln och även släcka eller tända Conways lampa. Vid rörelse generar vagnen en sprakande 

elektrisk laddning, som själv kan agera som ljuskälla ifall lampan är släckt. Vidare in i gruvan 

ses en miljö mer eller mindre lik gruvans tidigare partier, inklusive två av samma slags 

tredimensionella tunnelparti som beskrivits ovan. Skulle lampan vara släckt och scenens enda 

belysning består utav de av vagnen genererade urladdningarna så syns grupper av 

människosiluetter omge vagnen, och ljusets sprakande natur framställer dessa siluetter 

fångade i rörelse som fotografier. I mitten av tunneln finns en apparat som möjliggör ett 

växlande av spåret som vagnen rör sig längs. Apparaten kan endast ses om Conways lampa är 

tänd, och skulle lampan vara släckt när vagnen passerar apparaten så kommer inga 

indikationer i efterhand om att apparaten ens fanns. Interaktion med apparaten resulterar i en 

dialogsekvens som följs av ett val av vilket spår spelaren vill växla till. Tre spår finns att 

tillgå, inklusive det som vagnen redan befinner sig på, och växlandet till ett annat spår 

resulterar i en kort sekvens i vilken kameran vrider sig runt vagnen, vilket bryter scenens 

hittills tvådimensionella komposition, för att anpassa sig till det valda spåret. De tre spåren 

kallas, i referens till ett antal objekt som omger apparaten, Animal Bones and Rowboat, vilket 

är spåret som Conway och Shannon ursprungligen befinner sig på, samt Pendulum and Casket 

och Bat Feeder and Scarecrow. 

Om spelaren väljer att växla räls till Pendulum and Casket så kan denne precis som innan 

styra vagnen till både höger och vänster. Till höger längs spåret finns en återvändsgränd vid 

vilken en gammal skivspelare ligger nedanför rälsen. Om spelaren släcker Conways lampa 

spelas ett ljudspår från skivspelaren, och när spelaren återigen tänder lampan aktiveras en 

dialogsekvens mellan Conway och Shannon. Längst till vänster på spåret finns en teaterscen i 

trä som består av tre vertikala våningar, vid vilken en dialogsekvens väntar. Att släcka lampan 

vid scenen åstadkommer ingenting, och spelaren har ingenting mer vid scenen att göra än att 
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återvända tillbaka till spårväxeln. Om spelaren byter växel till spår Bat Feeder and Scarecrow 

kommer vagnen möta återvändsgränder till både höger åt vänster. Den högra 

återvändsgränden utmärker sig inte som märkvärdig alls, men den till vänster avslöjar för 

spelaren en motorväg på andra sidan bergsväggen som ligger utom synlighet för Conway och 

Shannon. Korta dialogsekvenser finns tillgängliga vid respektive återvändsgränder, men 

vidare interaktion uteblir på detta spår. Vidare längs spår Animal Bones and Rowboat finner 

spelaren utgången från tunneln, vid vilken en dialogsekvens spelas ut mellan Conway och 

Shannon, som avslutas med att Shannon lämnar vagnen och återvänder tillbaka in i tunneln. 

Spelaren kontrollerar nu Shannon som hukandes rör sig genom en trång mörk tunnel med en 

ficklampa i sin hand. Efter en kort stund når spelaren tunnelns slut och hittar ett berg 

gruvhjälmar, efter vilket scenen bryts. 

Härnäst syns den dimtäckta scenen från innan Conway klev in i gruvan ur en ny vinkel, 

uppskattningsvis en 180-gradig vändning sedan tidigare. Vi ser konturen av Conway halta sig 

in i scenen från gruvan, och kan nu kontrolleras av spelaren. Vid den tidigare beskrivna 

träkonstruktionen finns ett litet skjul som spelaren kan leda Conway in i för att läsa några 

korta texter. Medan spelaren läser texterna kan Shannon ses ta sig ut ur gruvan som Conway 

nyss gjorde och bege sig in i skjulet där en dialogsekvens initieras. Därefter har spelaren inget 

annat val än att leda Conway, nu haltandes, och Shannon till Conways skåpbil. 

Interaktivitet: Dynamisk kamera, dynamisk belysning, tända/släcka lampa. 

Akt II: Bureau of Reclaimed Spaces 

Scenen inleds med att spelaren ser Conway och Shannon framför Conways parkerade lastbil 

som står vid en stor tegelstensfasad, som präglas av en antal fyrkantiga tomrum fyllda med 

TV-apparater. I en dialogsekvens förklarar Shannon att scenen utspelar sig inuti en domkyrka. 

Vid sidan av bilen står en trafikbarriär med blinkade ljus, och när spelaren leder Conway och 

Shannon förbi barriären följer kameran med och avslöjar en kontorsreception. Receptionen 

syns höra till en brutalistisk kontorsbyggnad i flera våningar, vars interiörer blottas för resten 

av scenen då dessa våningar helt sonika ersatt fönster med en saknad av väggar. Spelaren 

uppmanas att ringa på klockan i receptionen och möts då av en dialogsekvens med 

receptionisten, varefter TV-apparaternas lyses upp. Efter att spelaren har undersökt 

apparaterna förklarar receptionisten att Conway och Shannon kan fortsätta vidare åt vänster 

�28



till kontorsbyggnadens hiss. Vid hissen kan spelaren själv välja vilken av byggnadens fem 

våningar denne vill besöka, och kan fritt färdas mellan de olika våningarna efter eget bevåg. 

På våning två ligger ett konferensrum med en projektionsduk, vattenautomat och fikavagn, 

där ett antal anställda sitter runt ett runt bord. När spelaren leder Conway och Shannon genom 

rummet vänder sig människorna runt bordet för att följa de nykomna med blicken, och längst 

till rummets högra sida har spelaren möjlighet att interagera med vyn från våningen. Vid 

denna interaktion panorerar kameran till höger och uppenbarar domkyrkans orgel samt 

organist, som börjar spela ett musikstycke på instrumentet. När kameran återvänder till 

Conway och Shannon har belysningen i scenen dämpats avsevärt, och i det mörka 

konferensrummet betraktar personalen nu abstrakta diagram som projiceras på 

projektionsduken. Belysningen återvänder till sitt ursprungliga tillstånd efter att musikstycket 

har spelat färdigt. Efter att orgeln har engagerats kommer en mängd krabbor infinna sig på 

kontorsbyggnadens bottenplan.  På våning tre finns ett förrådsrum som populerats av björnar, 

som följer Conway och Shannon med sina blickar. Björnarna erbjuder inga möjligheter för 

vidare interaktion. På våning fyra finns ett arkiv där spelaren måste undersöka ett antal 

dokument för att föra handlingen vidare. På våning fem finns ett kontor i vilket en ensam 

kontorsarbetare sitter och jobbar. Mannen kan engageras i en dialogsekvens, och bredvid 

honom står en skivspelare som har hakat upp sig. Om spelaren väljer att justera skivspelaren 

spelas ett musikstycke. 

Akt II: Museum of Dwellings 

Scenen inleds med Conway och Shannon ståendes vid en cirkelformad receptionsdisk inuti en 

stor lokal. Kameran befinner sig i en höjd position ovanför markplan och riktas nedåt för att 

följa Conway och Shannons rörelser, och i bildens förgrund syns metallställningar med 

lampor hängandes från dessa. Spelaren kan utifrån denna initiala punkt röra sig runt omkring i 

lokalen 360 grader runt kameran och interagera med ett antal individuella byggnader som står 

utspridda i scenen, och har även möjlighet att fälla upp och veckla ner Conways paraply. När 

spelaren närmar sig en av byggnaderna så framhävs denna med hjälp av ett strålkastarljus. På 

andra sidan lokalen från receptionen finns en hiss som kan ta Conway och Shannon upp till 

byggnadens tak. Uppe på taket skiftar kamerans perspektiv till ett grodperspektiv, men följer 

Conways och Shannons rörelser på samma sätt som den gjorde på nedervåningen. Scenen 

präglas av ett regn- och åskväder, och i bakgrunden syns byggställningar och en exceptionellt 
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stor örn som flyger fram och tillbaka bärandes mindre hus med klorna, vars siluett framhävs 

av åskan. Spelaren kan förflytta Conway och Shannon runt taket där fler byggnader finns att 

interagera med, och på andra sidan taket från hissen finns en ung pojke, Ezra, som spelaren 

kan initiera en dialogsekvens med. Scenen avslutas efter dialogen med Ezra när örnen från 

scenens bakgrund sveper in och plockar upp samtliga av karaktärerna. 

Akt III: The Hall of the Mountain King 

I bildens mittpunkt syns en stor brasa ovanpå en träplattform där Conway med sällskap sitter 

runt elden. I bakgrunden syns stenformationer som belyses av ljus från elden, som tyder på att 

scenen utspelar sig inuti en grotta. På träplattformen står ett par bokhyllor samt bordet och 

stolarna som sällskapet sitter vid. I förgrunden syns samma slags stenformationer som i 

bakgrunden. I scenens introduktion står brasan i fokus och dominerar scenens mise-en-scéne, 

varpå kameran sedan zoomar ut och visar hela scenen. Det finns ett antal karaktärer runt elden 

som spelaren kan interagera med, och en av dessa, Donald, initierar en dialogsekvens när han 

engageras. Denna dialog ramas in med en inzoomning som speglar kamerans initiala position. 

Spelaren kontrollerar Shannon som kan röra sig längs en x-axel på träplattformen. När 

Shannon går längs plattformen sänker sig kameran, vilket förändrar dess perspektiv, och 

roterar för att följa hennes rörelser, och som följd av detta roterar även resten av scenen. Den 

roterande kameran följer Shannon när hon rör sig längs plattformen och avslöjar hur 

konstruktionen sträcker sig runt elden i scenens mittpunkt. Längs plattformen finns en stängd 

port som inte går att öppna. På andra sidan av den halvcirkelformade plattformen står en 

väldig datorterminal som Shannon kan interagera med. Interaktionen leder till att scenens 

tidigare mise-en-scéne skiftar till en presentation av datorns bildskärm, som försätter spelaren 

i ett slags textäventyr som illustreras med enkla medel på datorns bildskärm. Perspektivet i 

denna fas skiftar mellan dialogsekvens och interaktiva videosekvenser. Under 

dialogsekvenserna syns en mindre arbetsyta som utgörs av datorterminalen och bildskärmen, 

medan videosekvenserna visar bildskärmens abstrakta visualiseringar. Under 

videosekvenserna har spelaren möjlighet att interagera med bildmaterialet genom att trycka på 

en symbol som temporärt förvränger bilden utan vidare konsekvenser. När denna fas vid 

datorterminalen har fullbordats återvänder perspektivet till träplattformen och elden där två 

nya karaktärer har tagit sin plats. Efter en dialogsekvens med dessa kan spelaren leda 

Shannon med sällskap till den tidigare stängda porten som nu står öppen och följa en 
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avvikelse i konstruktionen längre ner i grottan. När spelaren följer vägen ner zoomar kameran 

ut och ramar in elden och plattformen i bakgrunden medan sällskapet rör sig längre ner i 

grottan. På vägen ner finns en skivspelare, en bokhylla samt en lykta som spelaren kan 

interagera med, och samtliga interaktioner resulterar i en förklarande textruta. Allra längst ner 

längs vägen finns en motorväg där Conways lastbil står parkerad.
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