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Sammanfattning 
 

Intertextualitet är begreppet som beskriver hur alla texter är sammankopplade, och om 
Mieke Bal definierar en text till en sluten samling av språkliga tecken är allt som 
någonsin skapats sammankopplat. Detta arbete har utförts för att undersöka 
möjligheterna intertextuella referenser har för att utveckla skrivmetoder för narrativt 
drivna Casual Games. En undersökning gjordes genom att en kopia av ett etablerat 
Casual spel fylldes med referenser som sedan spelades av två grupper med 
respondenter. Deltagarna fick besvara en enkät innan de spelade artefakten och fick 
delta i en intervju efteråt. Resultatet av undersökningen visade att spelare är fullt 
kapabla att uppfatta ett brett spektrum av olika former av referenser. Den visade 
dessutom att spelare med bred kunskap om andra texter har en större tendens att skapa 
kopplingar mellan två berättelser som delar på ett händelseförlopp. Undersökningen 
visade dessutom att inga spelare kunde uppfatta en komplett tolkning av två parallella 
historier. För att svara på hur detta kan uppnås måste mer ingående och långdragen 
forskning ta plats som kan påverka, många fler, spelare under en längre tid.  

Nyckelord: intertextualitet, narratologi, casual games, hypertextualitet.  
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1 Introduktion 
 
Casual games är spel som är snabba att plocka upp och börja spela för att sedan läggas ner lika 
snabbt. De är inbjudande mot spelare och tillmötesgående genom att erbjuda enkla 
kontrollmetoder och presenterar positiva scenarion anpassade efter spelares sociala kontext 
(Juul 2010). Spelarna som letar sig till casual games är personer som vanligtvis inte spelar 
spel, dessa nya spelare använder dem till annat än underhållning, till exempel lärande, fysisk 
träning eller för att somna (Kultima 2009). Detta leder däremot till frågan: måste spel 
förminskas till enkla medel för att stänga av spelares uppmärksamhet? Kan casual spel 
erbjuda underhållning på en kognitivt obelastad nivå men samtidigt meddela ett budskap? 
För att besvara detta måste först en annan fråga ställas, den om hur ett större meddelande kan 
förmedlas i ett litet brev. Denna uppsats vänder sig mot intertextualitet för att försöka svara 
på detta, men beskriver dessutom narrativa teorier för att poängtera exakt vad som måste 
meddelas till spelare.  

För att undersöka detta område har en artefakt skapats bestående av ett digitalt spel. Denna 
artefakt är baserad på PocApp Studios spel Castle Cats (2016) och innehåller karaktärer, 
platser och världsetablerade fakta från spelet. Artefakten har sedan testats på två grupper, där 
en grupp blir förberedda på de intertextuella referensernas närvaro medan den andra inte blir 
det. Målet var att se ifall spelarna från gruppen som blev förberedda på referenser uppfattar 
den underliggande berättelsen tydligare än den motsatta gruppen.  
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2 Bakgrund 
Narrativt drivna spel finns inom samtliga spelgenrer, möjligheten till det finns iallafall inom 
alla spelgenrer. Detta är dels på grund av att begreppet ”narrativt drivet” är väldigt brett, då 
spel endast behöver ha en linjär struktur för att benämnas som narrativt drivna. Med andra 
ord, spelet förklarar sin utveckling och progression med hjälp av ett narrativ. Skillnaden kan 
ses som att; Mario räddar prinsessan Peach enligt en premiss (Nintendo 1985), medan Master 
Chief slåss mot The Covenant enligt motiverade val och enligt en logisk narrativ struktur 
(Bungie 2001). Fortsättningsvis kan detta beskrivas som att spel med definierbara narrativ är 
narrativt drivna spel, vars struktur kan analyseras med narratologiska teorier. Analysering av 
narrativ kan vara varierande svårt beroende vad som har skrivits, som att händelser i 
narrativet representerar något annat. Ett exempel på ett spel som gör detta är Braid (Number 
None 2008). I detta spel presenteras ett narrativ där protagonisten jagar efter en namnlös 
kvinna, men handlar enligt skaparen Jonathan Blow om jakten efter vetenskap och 
människans sökande efter existentiella krav (Dahlen, 2017). Vilket betyder att detta narrativ 
finns under det övre, bokstavliga narrativet, på det sättet försöker spelet presentera två 
narrativ samtidigt. Underliggande narrativ kan förmedlas genom representation, liknelser 
eller kopplingar till andra verk, eller är det så? 

Detta är vad denna studie försökt förklara, hur kopplingar mellan verk kan skapa flera 
betydelser inom ett narrativ. För att svara på detta beskrevs först hur kopplingar mellan texter 
skapas genom att definiera begreppet intertextualitet, både enligt dess skapare Julia Kristeva, 
samt från en mer praktisk infallsvinkel av Gérard Genette. Vilket sedan följs av en beskrivning 
av casual games-genren och dess relation till narrativa strukturer. För att definiera vad som 
kan förmedlas inom ett narrativ kommer en analys och förklaring av Mieke Bals terminologi 
presenteras. De termer som kommer hamna i fokus är fabula och story, med en kortare 
beskrivning av hennes term text. 

2.1 Intertextualitet 

2.1.1 Kristeva 
 Begreppet intertextualitet introducerades först av Julia Kristeva i en serie artiklar från sextio-
talet. Kristevas beskrivning av begreppet kom ifrån Mikhail Bakhtins arbete kring litterära 
teorier. Bakhtin ses däremot mindre som skaparen av det material som gav upphov till 
intertextualitet än som teoretiker kring intertextualitet (Allen 2000, s. 16). Kristevas 
beskrivning av intertextualitet är nära kopplat till hennes definition av semiotik och 
psykoanalys, detta betyder att hennes version av intertextualitet fungerar likt ett verktyg som 
påverkar hur litteraturforskare kan tolka texter genom en ny infallsvinkel. Kristeva påstår 
dessutom att texter består av två olika våglängder, en horisontell och en vertikal (Allen 2000 
s. 39). Dessa våglängder representerar två olika kommunikationsnivåer. Den horisontella står 
för det textens författare försöker förmedla till läsaren, det vill säga det tilltänkta budskapet i 
texten. Den vertikala våglängden representeras av läsarens personliga livshistoria och hur 
läsaren därav tolkar det som läses. Kristeva syftar därför på att vid mötesplatsen för 
våglängderna presenteras en tredje tolkning av en text vilken presenterar en egen mening för 
läsaren.  

Kristevas definition av intertextualitet hävdar därigenom att alla litterära texter som skrivs är 
baserade på en dialog mellan dem och alla texter som skrivits där innan. Detta gäller då allt 
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ifrån litterära verk och texter till konst och allt som någonsin skapats. Detta betyder att hennes 
begrepp av intertextualitet är annorlunda och bredare än andra samtida teoretiker, till 
exempel Gérard Genette.  

Kristeva har fortsatt att utveckla sin version av intertextualitet och skiljer sig på det sättet ännu 
mer från hennes jämlikar inom Tel Quel, dessutom ändrade hon namn på intertextualitet till 
transposition för att tydligare förklara sin intention med begreppet. Transposition är från 
början en Freudiansk term och innefattar den kulturella och sociala kontexten av allt som är 
skrivet, detta skiftar fokus mot semiotik istället för referering och källforskning, vilket då 
vinklar Kristevas intertextualitet ifrån syftet med denna uppsats. 

2.1.2 Genette 
Gérard Genette är en strukturalist och medlem i Tel Quel, en grupp av teoretiker med målet 
att återställa språket till dess originella revolutionära kraft. Hans tolkning av intertextualitet 
var annorlunda från Kristevas då han valde att hålla en mer strukturalistisk inriktning. Detta 
innebar att Genette försökte att hitta de element som var övergripande för kopplingen mellan 
olika litterära verk. Genette började med att uttrycka sig genom begreppet transtextualitet, 
vilket kan beskrivas som intertextualitet från ett strukturalistiskt perspektiv. Genette beskrev 
själv transtextualitet som den textuella transcendens av texten, vilket Graham Allen definierar 
som allt det som ger en text ett förhållande, uppenbart eller gömt, till en annan text (Allen 
2000 s. 101). Genette fortsätter sedan med att dela in transtextualitet in ett antal 
undergrupper, dessa är Arketextualitet, Intertextualitet, Metatextualitet, Paratextualitet och 
slutligen Hypertextualitet. Under följande stycken kommer en serie diskussioner om hur 
dessa termer kan tillämpas i det här arbetet att ta plats.  

Genette förkastar ordet genre, då det mer klassificerar texter inom kategorier och inte säger 
något om texters faktiska innehåll, och använder istället sitt egenmyntade begrepp 
arketextualitet. Detta menar Genette är aspekter av texter som kan hittas över flera olika verk, 
och kan syfta på läsarens förväntan och därigenom mottagande av texten (Allen 2000 ss. 100-
102). Arketextualitet kan liknas med små tegelstenar. De är små aspekter som tillsammans 
bildar en större, mer övergripande bild. Dessa utvecklas i takt med allt som skrivs och 
kartlägger bara mer och mer av världens litteratur på detta sätt. 

Genettes nästa begrepp är hans definition av intertextualitet. Genette använder termen 
intertextualitet annorlunda från Kristeva, där Kristevas definition diskuterar texters koppling 
till semiotiska processer inom kulturella och textuella betydelser syftar Genettes 
intertextualitet på faktiska bitar av text inuti andra texter, till exempel citering, plagiering och 
anspelning, eller allusion (Allen 2000 ss. 101-103). Denna infallsvinkel på intertextualitet 
leder till en mer konkret tolkning av förhållandet mellan specifika element inom individuella 
texter.  

Metatextualitet är det begrepp Genette väljer att beskriva minst detaljerat. Det beskriver hur 
Genette ser på kommentarer inom texter, eller hur en författare kan kommentera en annan 
individuell text utan att citera den, eller ens nämna den för den delen (Allen 2000 s. 102). 
Även om det är underutvecklat är detta den term som Genette utvecklat och anpassat för att 
beskriva liknande element inom kritik och poetik.  

Paratextualitet är sammanslagningen av epitext och peritext, vilka båda hanterar element 
utanför den självständiga texten. Epitext är allt utanför det litterära verket, till exempel brev 
från författare, recensioner, intervjuer och diskussioner runt den själva texten, medan 
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peritexten täcker detaljer i närheten av texten (Allen 2000 ss. 103-107). Till exempel titlar på 
böcker eller kapitel, förord och anteckningar till texter. Paratextualitet är, hävdar Genette, 
summan av dessa två termer, eller så som Joseph Gringely förklarar det, något som existerar 
inuti och utanför texten samtidigt (1995 s. 157). 

Begreppet hypertext är idag känt att vara kopplat till Informationsteknologi och internet, där 
en användare kan navigera sig genom att röra sig från text till text genom hyperlänkar. Genette 
använde hypertextualitet för att poängtera hur en text kunde kopplas till en annan text, vilken 
han kallade hypotext. Hypertexter är därför osjälvständiga texter och existerar endast för att 
de refererar till de etablerade hypotexter, till exempel parodi, travesti eller pastisch, men det 
kan dessutom mena på adaption enligt Genette. I boken Intertextuality ger Graham Allen två 
exempel på hypertextualitet (Allen 2000 s. 110). Den första gäller filmen The prince of egypt 
(1998) vilket är en animerad film baserad på Moses upplevelser i Den andra moseboken, i 
detta exempel är filmen självklart hypertexten medan Bibeln är hypotexten. I filmen sätts ett 
större fokus på Moses liv med egyptierna och därigenom handlar filmen om att gå emot 
familjevärderingar, vilket inte är syftet i den andra moseboken. Allens andra exempel är en 
jämförelse mellan Odyssén och Ulysses, här använder han dessutom Genettes egna ord för att 
poängtera likheter mellan verken: 

“This phenomenon, according to Genette, involves: ‘any relationship uniting a text B 
(which I shall call the hypertext) to an earlier text A (I shall, of course, call it the 

hypotext), upon which it is grafted in a manner that is not that of commentary’. What 
Genette terms the hypotext is termed by most other critics the inter-text that is a text 
which can be definitely located as a major source of signification for a text. In this 
sense, Homer’s Odyssey is a major inter-text, or in Genette’s terms hypotext, for 

Joyce’s Ulysses.” - Graham Allen (Allen 2000 ss. 107-108). 

2.2 Casual Games och Narrativ 
Casual games är en modern benämning på spel och är dessutom väldigt bred. För att förenkla 
en analys över genren är det passande att utgå ifrån ett spelarcentrerat eller spelcentrerad 
perspektiv. Detta kan däremot vara svårt att utgå ifrån endast ett perspektiv då casual games 
stödjer flera olika sätt att spela dem på, medan casual games spelare ibland spelar enligt ett 
distinkt annorlunda spelmönster än vad som anses vara casual påstår Jesper Juul i sin bok A 
casual revolution (Juul, 2010). I samma bok lägger Juul fram en beskrivning av vad som 
skiljer casual spel ifrån hardcore spel och casual spelare ifrån hardcore spelare. Juul väljer att 
poängtera flexibilitet i sin jämförelse, det vill säga, ifall det är flexibelt eller inte (Juul 2010, 
ss. 53-54). Till exempel är casual spelare inte flexibla till vilka sorters spel de spelar, de har en 
opportunistisk syn och baserar sina spelmöjligheter efter deras behov medan hardcore spelare 
kan vara flexibla i vilka spel de väljer att spela, då de är villiga att spendera mer tid och resurser 
på de spel de väljer att spela. Detta betyder att spelen riktade mot de respektive målgrupperna 
är på den motsatta skalan av flexibilitet, casual spel är flexibla mot spelare och anpassar sig 
efter behoven hos den som spelar, vilket hardcore spel inte gör utan kan ställa vissa krav på 
spelaren och därmed skapar en smalare målgrupp. Juul uttrycker sin beskrivning av spelare 
genom figurer likt de följande.  
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Figur 1  
Diagram över den stereotypiska casual spelaren

 

Figur 2 Diagram över den stereotypiska hardcore spelaren

 

För att bättre beskriva vad som definierar ett casual spel är det passande att försöka hitta 
övergripande detaljer. För att beskriva detta är det passande att vända sig mot Jesper Juul 
igen och Annakaisa Kultima, vilka båda har lagt fram liknande beskrivningar och analyserar 
samma områden inom genren. Juul har valt att kalla sin beskrivning av genrens särdrag för 
element inom genren medan Kultima kallar det för värderingar inom casual games (Kultima 
2009). Juul har däremot ett begrepp mer än Kultima, detta kallar Juul för Juice och han 
använder det för att beskriva direkt feedback och grafiska aspekter. För att förenkla kommer 
denna studie använda sig av Juuls termer men båda författarnas beskrivningar.  

Båda börjar med att förklara vad de vanligaste narrativen och teman som behandlas i spelen, 
vilket Juul placerar under paraplyet Fiktion. Dessa brukar vanligtvis vara anpassade efter 
spelarens vardagliga kontext, Juul ger exemplet att spelen är baserade på händelser spelare 
kan stöta på när de är ute och går, till exempel passera en restaurang eller delta i en sport (Juul 
2010, s. 30). Detta kallar Juul för positiva scenarion, Kultima poängterar dessutom hur 
spelens tematik är anpassade efter teman där skapande, samlande eller lärande framhävs 
(Kultima 2009). Detta kan liknas med Kristevas beskrivning av intertextualitet då spelen 
refererar till spelarnas sociala kontext och samvaro, vilket färgar både hur spelaren ser på 
spelet och verkligheten.  

Nästa område kallar Juul för Usability och innebär hur spelet används, eller hur enkelt det är 
att anpassa sig efter spelets regler, till exempel är spel med endast en knapp, endast ett sätt 
att interagera med systemet anpassat för detta (Juul 2010, s. 30). Kultima lyfter också 
poängen att spelet inte borde lägga mycket kognitiv belastning hos spelaren, speciellt inte 
första gången det spelas, hon ger exemplet att spelet borde förklara dess regler och mål i titeln 
eller omslaget, eller konstant ge påminnelser om vad målet för spelaren är (Kultima 2009). 
Vilket kan kopplas till hur artefakten kommer att använda sig av Paratextualitet som 
intertextuell referens.  

Juul och Kultima påstår att det är viktigt för casual spel att ge spelaren möjligheten att avbryta 
mitt i spelsessioner och inte bestraffa spelaren för det, detta påstående utesluter självklart 
förluster i multiplayerspel. Juul kallar detta Flexibility och poängterar att samtliga casual spel 
använder sig till exempel av automatisk sparande i spelet så att spelaren inte tappar 
progression i spelet eller behöver tänka på eller komma ihåg att spara (Juul 2010, s. 30). 
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Kultima utvecklar också detta område genom att presentera den genomgående strukturen i 
casual spel där spelandet sker i intervaller, spelet uppmuntrar helt enkelt inte spelaren att 
spela i längre perioder utan framhäver tillgängligheten till att spela omedelbart och sedan 
lägga ner spelet lika snabbt (Kultima 2009).  

Fortsättningsvis demonstrerar Juul att dessa övergripande beskrivningar av vad casual 
spelare finner attraktivt hos ett spel kan vara fel. Han påvisar till exempel att casual spelare 
kan visa nästan motsatta önskemål från vad som förväntas från dem (Juul 2010, ss. 153-156). 
Till exempel är det vanligt att de har mycket mer kunskap av spelen de spelar och vill spela, 
de är dessutom intresserade av att spela svåra spel, till den grad att spelarna ser enkelhet är 
en negativare egenskap än svårighet. Vilket betyder att casual spelare letar efter upplevelser 
med större djup än de som skapas och marknadsförs mot dem. Vilket kan ses i figuren nedan.  

Figur 3 Diagram över casual spelare baserat på deras faktiska preferenser.

 
 

2.3 Mieke Bals förklaring av ”Story” och ”Fabula” 
I sin bok Narratology: Introduction to the Theory of Narrative beskriver Mieke Bal narrativ 
så här: 

[...] a text in which an agent or subject conveys to an addressee (‘tells’ the reader) a story in a 
particular medium such as language, imagery, sound, buildings or a combination thereof. 

   (Bal, 2007: s.22) 

Först och främst är Bals definition av text, till skillnad från ordets generella betydelse, väldigt 
bred och syftar på den fysiska aspekten av ett verk, det som kan läsaren kan ta emot, eller 
interagera med. Den måste dessutom vara finit, det vill säga en fullständig samling av 
språkliga signaler som kan analyseras och tolkas av en läsare. Detta är en väldigt demokratiskt 
definition av text, och kan innebära allt från en artikel till en byggnad eller en film. Det kan 
däremot vara problematiskt att definiera spel som texter, då spelare har möjligheten att 
interagera med systemet och kan påverka händelserna i spelet, vilket kan leda till en oändlig 
mängd variationer av texten. Däremot kan man se på spelets kod som sluten, och därigenom 
är spelarens handlingar medräknade, vilket gör texten sluten.  

Bals två andra termer är Story och Fabula, båda termerna behandlar vad som skildras inuti 
en text. Den här uppsatsen använder sig av termen Fabula för att beskriva definiera 
aspekterna av vad som krävs i ett händelseförlopp, medan story används för att belysa vad 
som gör en berättelse och hur den kan berättas på olika sätt.  

En fabula kan beskrivas som de objektiva händelserna i ett narrativ. Vilken Bal definierar som 
”[...] a series of logically and chronologically ordered events that are caused or experienced by 
actors” (Bal, 1994:s.5), Bal ger ett exempel genom Tom Thumb, där protagonisten måste 
deltagit i en scen där han erhöll sjumilastövlar för att sedan använda dem i en senare scen där 
han flyr från en jätte. Scener, eller händelser, eller det som Bal kallar för Events, är övergångar 
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mellan stadier i ett narrativ. De kan liknas med Tzetan Todorovs equilibrium model, där ett 
balanserat stadie i narrativet, equilibrium, rubbas av en händelse, event, och bildar en obalans, 
disequilibrium. Denna process upprepas tills ett nytt balanserat tillstånd uppstår (Todorov, 
1969). Events måste dessutom utföras eller upplevas av en aktör eller Actor i Bals egna ord. 
En Actor definieras också genom sin koppling till Events, Bal fortsätter med att bestämma att 
allt som utlöser ett event är en actor, vare sig det är en karaktär eller inte. Ett exempel på detta 
är i spelet Uncharted 3: Drake’s Deception (2011) där en storm tvingar protagonisten Drake 
att tänka ut en annan plan för att ta sig på ett fartyg ute till havs. Bal har fler element kopplade 
till fabula, till exempel tid och plats, men de är alla bestämda för att tydligt skapa ett 
konsekvent och beskrivande version av händelseförloppet genom narrativet. 

Ifall fabula hanterar struktur och fakta inom ett narrativ hanterar story känslan och “färgen” 
på narrativet enligt Bal. En story är fokaliserad version av fabulan, det vill säga att 
händelseförloppet ses eller berättas från en specifik Actors perspektiv (Bal 1994, s. 102). Ett 
exempel som visar på hur detta fungerar är spelet Super Mario Bros (Nintendo, 1985). Där 
kan spelaren få protagonisten Mario att hoppa på sina fiender och bokstavligen krossa dem 
platta, vilket är ett grymt beteende från Marios fienders perspektiv. Utöver detta har Bal lagt 
fram en lista på aspekter som, även om deras rankning är hypotetisk, måste finnas i en 
berättelse för att raffinerat material ska uppstå. Listan är prioriterad efter följande (Bal 1994 
s. 7):  

1. Händelserna i berättelsen är arrangerade i en specifik ordning, vilken nödvändigtvis 
inte behöver vara kronologisk, likt filmen Fight Club (1999) eller spelet Uncharted 2: 
Among Thieves (2009). 

2. Tid som allokeras till händelser i berättelsen är bestämt efter hur mycket tid som 
spenderats på de olika elementen i en fabula som storyn presenterar. 

3. Actors blir till karaktärer genom att de ges specifika drag vilket individualiserar dem 
från andra Actors. 

4. Rummen där händelserna utspelar sig ges också unika drag så att de utvecklas till 
speciella platser, fiktiva eller riktiga. 

5. Nödvändiga relationer mellan karaktärer, platser och tid definieras redan i fabulan, 
medan i storyn skapas symboliska och alluderande relationer bland elementen. 

6. Ett val bestämmer från vems perspektiv händelserna presenteras samt vem som 
berättar id est fokalisator och berättare.  

Även om alla dessa aspekter är väsentliga i att skapa en story. Däremot, i samband med denna 
uppsats visar den femte aspekten starkt samband med möjlighet till att infoga intertextuella 
referenser i en berättelse. Detta tyder på att samtliga element från en fabula måste vara 
karaktäriserade för att en läsare ska kunna uppfatta en story. Men det betyder dessutom att 
möjligheten till att implementera referenser som tillsammans bildar samtliga element till en 
annan fabula genom att låta karaktärerna i storyn vara berättare till den inbakade fabulan.  

Användningen av intertextuella referenser mellan karaktärer i en fabula med samtliga 
element närvarande för att framhäva en sekundär story är fokuspunkten i denna uppsats.  
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3 Problemformulering  
Utan kunskapen om en hypotexts mening eller innehåll kan läsare finna en otillräcklighet när 
det kommer till att förstå innebörden av innehållet i en hypertext. Däremot kan detta också 
betyda att läsare skapar sin egen tolkning av en text bortom den författaren planerat, baserat 
på Kristevas förklaring av horisontella och vertikala tolkningar av text. Detta innebär att 
författare löper risk att inte bli förstådda när de refererar till andra texter.  

Problemet som uppstår är att referera till en hypotext kan samtidigt förmedla ett djupare lager 
av narrativ för läsare, till exempel kan en gömd mening förtydligas genom att referera till en 
hypotext. Dessa gömda inslag är inte nödvändiga för att läsare ska behöva förstå när de läser 
texten utan finns för skapa djup i narrativ. Författare ska därför inte behöva hålla sig tillbaka 
när de skriver för läsare som saknar intresse för det som presenteras, utan istället utmanas till 
att försöka förmedla sina budskap mer effektivt. 

Juuls beskrivning av casual spelare tyder på att de är huvudsakligen är intresserade av att 
spela spel med positiva teman eller narrativ (Juul 2010, s. 51). Samtidigt påvisar han att 
samma spelare är väldigt insatta i materialet i spelen de intar. Detta betyder att spelare 
spenderar väldigt mycket tankekraft på spelen de spelar, vilket betyder att de skulle vara 
mottagbara för underliggande teman eller berättelser. Genom Jerome Bruners ord “we are 
more aware of our interpretive efforts when faced with textual or referential ambiguities” 
(Bruner, 1991 s. 12) skulle spelare vara mer anpassade för att korrekt tolka och smälta 
intertextuella referenser som presenteras medan de spelar. Det kan däremot vara svårt att 
presentera en text som spelaren tolkar korrekt genom endast referenser, då Kristevas 
påstående om läsarens tolkning och författarens meddelande möts för att skapa en tredje 
mening. Däremot kan Bruners ord också säga ställa sig emot Kristevas teori då han uttrycker 
sig om författarens förmåga: “Great storytellers have the artifices of narrative reality 
construction so well mastered that their telling preempts momentarily the possibility of any 
but a single interpretation—however bizarre it may be’’(Bruner, 1991, s.13) vilket ställer sig 
emot Barthes påstående om författarens död. Juul påstår att det sker en skiftning i vilka som 
spelar spel, samt vilka spel som spelas (Juul 2010, s. 2), detta kan tolkas som att metoderna 
som spel använder för att presentera narrativ håller på att skiftas. Notera att ordet “kan” 
används för att leda till den annalkande frågeställningen för denna uppsats: 

• Hur kan intertextuella referenser användas inom dialog i casual games genren för att 
förmedla olika nivåer av samma berättelse inom ett händelseförlopp? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att undersöka den tilltänkta frågan har en empirisk undersökning utförts, stärkt av ett 
teoretiskt underlag med koppling till litterära teorier och narrativa strukturer. Detta innebar 
att både kvalitativ och kvantitativ data samlades in genom intervjuer och enkäter, dessa 
metoder utfördes dessutom i samband med en artefakt. Utav dessa utvärderingsmetoder lades 
mest vikt på de kvalitativa intervjuerna, som utfördes efter att en testperson provade 
artefakten. Dessa två aspekter av metoden, artefakten och intervjun, fungerar så att artefakten 
presenterar en serie texter, vilka testpersonen läser i sin egen takt och navigerar enligt sin 
bästa förmåga, i texterna finns det olika intertextuella referenser med kopplingar till olika 
litterära verk, spelarens testsession är då dessutom övervakad. Efter att artefakten spelades 
igenom var det dags för intervjun att äga rum, där visade testpersonen ifall de hade uppfattat 
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de intertextuella referenserna eller inte, dessutom blev de ställda frågor gällande eventuella 
uppfattade stories i spelet. Spelare fick under dessa frågor spekulera fritt runt artefaktens 
innehåll. Ibland ställdes ledande frågor för att kontrollera och verifiera exakt vad 
testdeltagarna uppfattade. Enkäten tog plats innan artefakten och innehöll frågor för att stödja 
svaren från intervjun och för att definiera testpersonernas kunskap gällande de intertextuella 
referenser närvarande i texterna från artefakten.  

Datan utvärderades sedan genom att svaren från intervjun jämfördes med de olika litterära 
teorierna från bakgrunden, till exempel, hur olika former av intertextuella referenser mottogs 
från testpersonerna. Dessutom jämfördes de olika tolkningarna av spelets innehåll med de 
förbestämda stories närvarande inom artefakten, till sist jämfördes dessa resultat för att se 
ifall de intertextuella referenserna påverkade spelares uppfattning av dessa stories. 

3.1.1 Diskussion 
Istället för att utgå ifrån en testgrupps reaktioner och svar av artefakten hade denna studie 
kunnat utföras genom att analysera ett antal casual games från de senaste åren, för att jämföra 
inslag av intertextuella referenser från spelen med de tidigare diskuterade teorierna kopplade 
till litteratur och narrativ. Detta hade kunnat leda till en bredare representation av hur 
intertextuella referenser används inom casual games och tas emot av spelare inom genren. 
Däremot finns det positiva aspekter att använda sig av en kvalitativ metod när detta ämne 
undersöks. Till exempel ett ämne undersökas djupare och i mer detalj, då det tillåter 
fältarbetet att bemötas öppet utan fördefinierade kategorier (Patton 1980 s.13). Skapandet av 
en artefakt tillåter dessutom att information om exakt det studien har gett sig ut att svara på 
samlas in, samt att information hämtas från specifika urvalsgrupper. Kvalitativa 
undersökningar passar för att samla in subjektiv information, vilket både är negativt och 
positivt för denna studie. Det är positivt för att det reflekterar läsares åsikt och uppfattning 
från deras läsning av artefakten, men det är dessutom negativt då det betyder att data som kan 
feltolkas och leda till felaktigt resultat. Detta är däremot något som måste accepteras då frågan 
är ställd ifrån ett spelarperspektiv, det och för att hämta data från spelare är en empirisk 
undersökning obligatorisk. Jesper Juul använde sig också av både kvalitativ och kvantitativ 
data när han skrev sin bok A Casual Revolution (Juul 2010 ss. 153-174). Detta för att både 
undersöka hur spelare såg på sina spelvanor och för att mäta och kartlägga spelar-miljön som 
fanns när han skrev boken. Att använda en liknande studie är därför passande då det här 
arbetet refererar mycket till samma bok.  

De testdeltagare som använts till undersökningen matchar inte Jesper Juuls beskrivning av 
Casual Games spelare, detta kan ses som att spelarna inte kan ge relevant data. Däremot så 
utger sig inte detta arbete för att det skall undersöka hur olika spelartyper reagerar på 
innehållet i artefakten, och därför kan detta förbises.  

3.1.2 Artefakt 
Inför den kvalitativa undersökningen skapades en artefakt. Artefakten består av ett begränsat 
spelscenario med en bestämd fabula, till denna kommer två parallella stories att förmedlas. 
En testare interagerar med artefakten genom att ta sig igenom en ergodisk text, vilket är en 
text som läsaren måste utföra en icke trivial handling för att läsa (Aarseth 1997, ss.1-2). Mellan 
spelbara segment presenterar spelet dialog mellan två eller flera karaktärer, det är i dessa 
dialoger majoriteten av de intertextuella referenserna befinner sig, resten av referenserna är 
placerade i karaktärernas namn, utseende och i material runt artefakten, till exempel i titeln 
och på omslaget. Artefakten är framställd genom material från PocApp Studios spel Castle 
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Cats (2016), vilket är ett äventyrsspel där diverse grupper av antropromorfiska katter slår sig 
samman för att besegra den Onda häxmopsen. Spelet har en lättsam estetik och hämtar aktivt 
referenser till andra texter och popkulturella verk. Till artefakten har ny dialog att skrivits och 
implementerats i en GameMaker- prototyp (YoYo games, 1999-) av Castle Cats (2016) där 
karaktärer från spelet sedan presenterar den nyskrivna dialogen. 

3.1.3 Enkät 
För att skapa en tydlig bild av den individuella testarens förkunskaper utformades en enkät, 
vilken varje testare svarade på innan de interagerade med artefakten. Enkätens uppgift var att 
ställa frågor gällande testarnas kunskaper om andra popkulturella texter, hur de vanligtvis 
intar media och deras erfarenhet av narrativ i casual games. Varje fråga relaterar till en speciell 
text som refereras till i artefakten, men den innehåller dessutom frågor gällande texter som 
inte är närvarande i artefakten för att testpersonen inte ska vara förberedd på att referenser 
till endast det de svarat på i enkäten kommer närvara. De texter som inte är närvarande i 
artefakten men som också frågas efter i enkäten har valts ut för att skapa en bred blandning 
av genrer, för att kartlägga testdeltagarnas erfarenhet av relevanta genrer mer effektivt.  

Frågorna är utformade efter exempel från boken Developing a Questionnaire av Bill Gillham 
(Gillham 2008 ss. 28-30) och går ut på att testpersonerna får betygsätta sina svar mellan 1 
och 5, där 5 markerar att de har mycket god kod kunskap av texten frågan relaterar till medan 
1 betyder att de helt saknar kunskap om texten frågan relaterar till. Det kommer dessutom att 
finnas en blank rad till efter 1 till 5 skalan på varje fråga där testaren kan tydligare beskriva 
sin kunskap inom texten, genom att låta testaren ge exempel.  

3.1.4 Intervju 
Efter artefakten hölls en semi-strukturerad intervju (Østbye, 2003) där testaren kommer få 
möjlighet att beskriva sin upplevelse från testsessionen och hur de uppfattade spelet. Denna 
metod har valts för att undersöka ifall spelarna har hittat, förstått och tolkat varje referens 
medan de interagerade med artefakten. Strukturen på intervjuerna har valts eftersom att den 
erbjuder testpersonerna att uttrycka sina åsikter väldigt fritt medan datan fortfarande hålls 
mätbar. Intervjuerna planeras dessutom att spelas in och sedan transkriberas, för att säkert 
kunna dokumentera testarnas svar på frågorna.  
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4 Implementation 
Under följande sidor kommer förklaringar för de val som har tagits under utvecklingen av 
artefakten att presenteras. Artefakten följer det material som är skrivet i samband med 
PocApp, till skillnad från att artefakten använder sig av intertextuella referenser definierade 
efter Gérard Genettes beskrivningar, vilka togs upp under bakgrunden.  

4.1 Castle Cats 

4.1.1 Spelets design 
Eftersom att den här studien väljer att utgå ifrån spelet Castle Cats (2016), har denna artefakt 
utvecklats för att efterlikna det spelets design och utseende. För att skapa prototypen 
användes GameMaker. Spelet använder sig av grafik och dialog ifrån Castle Cats. 

Prototypen hämtar sitt narrativ ifrån det klimax mellan Castle Cats protagonister och dess 
dåvarande antagonist. Detta innebär att spelaren tar rollen som klanledare och skickar ut sina 
kattsoldater på en serie uppdrag. Dessa soldater är främst en trio av katter vid namn, Conan, 
Catniss och Francis (se figur 5). Dessa tre har unika personligheter och för dialog mellan 
varandra för att förmedla spelets narrativ till spelaren. Spelaren få denna dialog presenterad 
för att inleda ett uppdrag och för att skapa en narrativ kontext till vad spelarens katter utför 
under uppdraget, samt efter ett uppdrag för att sammanfatta vad katterna precis gjort och för 
att förebåda vad nästa uppdrag kommer att handla om.  

Spelaren interagerar endast med spelet genom vänster musklick på definierade objekt inuti 
spelets gränssnitt. Spelarens interaktion med spelet kan därför beskrivas genom ett 
övergripande flödesschema (se figur 4). 

Figur 4  Flödesschema för artefakten

 

4.1.2 Karaktärer med dialog 
Alla karaktärer i spelet är utformade efter4en generell rollspels karikatyr, till exempel krigare, 
tjuv eller magiker, det vill säga att de behärskar egenskaper likt styrka, intellekt, skicklighet 
eller visdom (Fine 1983 s. 17). Karaktärernas personlighet är därför baserad på deras 
definierade egenskaper, vilket betyder att de antingen personifierar den egenskapen eller är 
en satir av arketypen.  
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Conan är fungerar som spelets protagonist och karaktäriseras av sitt mod och sin 
äventyrslystnad, vilket kategoriserar honom under krigar arketypen. Han är en av de yngre 
katterna och ses som ledaren under uppdrag. Detta leder honom till att prata väldigt 
motiverande och tenderar att formulera frågor gällande hur gruppen kan lösa problem de 
stöter på. 

Catniss är en lugn och optimistisk katt som har egenskaper passande en tjuv, likt att hon 
använder en pilbåge och är bra på att smyga samt är kvicktänkt. Hon står direkt under Conan 
i rank och fungerar därför likt en rådgivare. Hon presenterar ofta en praktisk lösning på 
problem och löser ofta problem själv, vilket stämmer överens med hennes rollspels arketyp.  

Francis är gruppens trollkarl och kan därför utföra magi av olika slag, Francis är naiv och girig 
och innehar därmed egenskaper som inte passar den generella arketypen för en rollspels 
trollkarl. Francis kan nästan alltid lösa ett problem med hjälp av magi och fungerar likt en allt 
i allo lösnings för diverse problem gruppen stöter in i. 

Mighty Lion är en karaktär som inte tillhör spelarens klan men deltar i många uppdrag 
spelaren skickar sina katter med. Han definieras av sina styrka och stolthet och kan därför 
beskrivas som en äldre version av Conan och innehar mer paladin liknande personlighet än 
Conan. 

Whiskers tillhör inte heller spelarens klan och faller också under en tjuv arketyp likt den 
Catniss innehar. Hon har däremot en mer lömskare personlighet och hittar lösningar genom 
våld eller fusk. Detta får henne att fungera mer likt en slugare version Catniss och kan klassas 
likt en lönnmördar karaktär än sin yngre motpart.  

Zenpaws är en gammal katt som utför magi likt Francis men använder magi för att försvara 
sig eller undvika problem istället för aggressivt bruk. Zenpaws letar ofta efter pacifistiska 
lösningar och utrycker vishet genom sin dialog, vilket matchar beteendet hos en munk, en 
annan klassisk rollspels arketyp (Fine 1983 ss. 17-18). Zenpaws samarbetar ofta med Francis 
för att utföra trollformler.  

The Pugomancer är spelets antagonist och är en häxa som använder mörkare magi än den 
som Francis och Zenpaws använder sig av. Detta betyder att hon använder utnyttjar magi för 
sin egen vinning och för att besegra spelarens katter. Genom spelet uppvisar hon förmågor 
liknande de som rollspels arketypen nekromant behärskar, vilket innebär att hon har hög 
intelligens och visdom.  

Figur 5 Från vänster, Conan, Catniss, Francis. 
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4.1.3 Exempel på intertextuella referenser inom artefakten 
Eftersom att de intertextuella referensernas definition är hämtade från Genette så kommer 
samtliga referenser i spelet att kunna beskrivas efter hans kategorier. 

I dialogen som tar plats mellan spelets karaktärer har Genettes koncept av intertextualitet och 
metatextualitet utnyttjats för att framhäva kopplingar till andra verk. Mycket av dessa repliker 
utförs av Francis, då han är utformad som en satirisk karaktär och för en lättsammare ton på 
dialog. Detta gör honom mer benägen att skämta om situationen katterna befinner sig i, så 
passar dessa repliker in mer naturligt i samtal då han presenterar dem. 

Artefakten utnyttjar paratextualitet genom tre huvudsakliga områden. Den första är 
beskrivningen av spelet som spelar möts av innan de börjar spelet. Den andra möter de när de 
kommer till spelets titelskärm, denna är utformad för att visa anknytningar till spelets 
hypotext. Den sista kan hittas i namnen på uppdragen spelaren skickas på, dessa beskriver 
vad katternas uppgift är under uppdragen samt drar en koppling mellan de olika berättelserna 
som förmedlas i spelets händelseförlopp. 

 

Figur 6 Paratextuell titelskärm till Castle Cats 
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4.2 Process 

4.2.1 Narrativ 
För att skapa en struktur över skrivandet av dialog till artefakten behövdes en modell för att 
basera processens syfte utöver författarens intuition. Eftersom att spelet är strukturerat i 
uppdrag, och då dessa uppdrag innehåller definierade början och slut var det passande att 
följa Major Dramatic Question-modellen (MDQ), som Josiah Lebowits och Chris Klug 
presenterar i Interactive Storytelling for Video Games (Lebowitz & Klug 2011, ss. 72 - 73). 
Denna modell har sin grund i att läsaren alltid ska presenteras med en fråga som baseras på 
vad protagonistens mål är för tillfället. Efter att denna modell valdes så skapades en skiss för 
den övergripande strukturen för narrativet i artefakten, vilken sedan fungerade som pekare 
för hur dialogen skulle skrivas. 

Den första tilltänkta berättelsen som skulle förmedlas genom intertextuella referenser var 
tänkt att centrera runt missbruk, och där spelarens katter skulle arbeta tillsammans för att 
rädda en ung katt från en ond besvärjelse hen lagt över sig själv. Denna idé blev däremot inte 
fullt utvecklad då den förmedlade sina stories för uppenbart, dessutom förlitade sig inte 
historien på intertextuella referenser utan utnyttjade en mer metaforisk liknelse mellan de två 
olika beteendena. Istället utvecklades ett händelseförlopp som beskriver en berättelse om 
katter som slåss mot hundar genom klassiskt berättande, och en berättelse om spelutvecklare 
som utvecklar spel genom intertextuella referenser.   

Den klassiskt berättade story som artefakten förmedlar beskriver den sista striden spelarens 
katter har med The Pugomancer. Denna berättelse lägger mycket fokus på vänskap och 
samarbete, då katterna måste utnyttja varandras styrkor för att övervinna en serie motgångar. 
Efter att den klassiskt uttryckta berättelsen var definierad började arbetet med att hitta 
passande intertextuella och metatextuella referenser som kunde användas för att 
rekontextualisera omständigheterna från att stödja en berättelse till en annan. För att bredda 
möjliga referenser så ställdes det inga krav på genre eller format till källmaterial.  

För att få spelaren att uppfatta att referenser uttrycks de i meningar som är längre än de 
generella meningarna, detta innebar att läsaren läser stycket långsammare och tar därigenom 
mer tid på sig att läsa de stycken som innehåller referenser.  

Det bestämdes tidigt att det skulle finnas referens vid var tredje uppdrag för att maximera 
antalet referenser, detta behövde däremot inte att det nödvändigtvis måste vara två referens 
lösa uppdrag mellan referenser, utan att det skulle finnas tre uppdrag för varje referens som 
närvarar i artefakten. 

4.2.2 Design 
Den första iterationen av artefakten var först tilltänkt att direkt efterlikna Castle Cats så nära 
som möjligt för att framställa resultat mest representerande av ett casual spel likt det Castle 
Cats erbjuder. Med Castle Cats design i åtanke är det opassande att använda dess exakta 
struktur som en testplattform, då uppdrag endast blir längre och svårare desto längre spelet 
fortgår hade en testsession av artefakten kunnat vara i flera timmar, vilket hade resulterat i 
färre test resultat. Därför beslöts det att flera av Castle Cats funktioner behövdes skalas bort. 
Till exempel, ett grundkoncept i Castle Cats är att spelaren måste samla resurser, detta sker 
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automatiskt och är tidsbaserat. Dessa resurser spenderas sedan för att uppgradera katter, 
utrustning eller byggnader som spelaren hanterar ifrån spelets titelskärm. Dessa element togs 
bort för att göra spelet snabbare att spela och för att lägga mer fokus på spelets narrativ, detta 
resurssamlande och uppgraderande har dessutom ingen inverkan på spelets narrativ och kan 
därför tas bort och ändå ge resultat representerande för en analys av narrativ inom casual 
games genren. 

En tidig prototyp använde sig av fler mekaniker och tillät spelaren mer interaktivitet med 
systemet, spelaren kunde till exempel utföra olika attacker genom att mata in kombinationer 
av inputs baserat på designerade tangenter på ett tangentbord, vilket skulle referera till 
narrativets hypotext. Detta var däremot väldigt annorlunda från Castle Cats uppdragsstruktur 
och generella designfilosofi och bröt därigenom mot dess genre. Detta ersattes därför med ett 
simplare system där spelaren endast använder vänster musklick för att interagera med 
prototypen.   

Artefakten använder sig av grafik från Castle Cats, detta betyder däremot inte att deras 
närvaro är en väsentlig del av artefakten. De används främst för att förmedla den överliggande 
berättelsen i prototypens händelseförlopp och för att konkretisera vad spelaren utförde för 
sorts handlingar medan de interagerar med prototypen. Dessa element användes också för att 
skapa artefaktens titelskärm och implementation av paratextualitet (se figur 6), vilken består 
av porträtt av Conan, Catniss, Francis och The Pugomancer, detta sattes ihop i Adobe 
Photoshop (1990 -). Detta omslag är utformat efter marknadsföringsmaterial till serien Silicon 
Valley (2014-) (se figur 7), då serien porträtterar mjukvaruutveckling, detta är då lämpligt att 
placera väldigt tidigt i artefakten för att direkt skapa en koppling mellan de olika stories som 
förmedlas genom artefakten. 

Figur 7 Marknadsföringsmaterial till Silicon Valley. 
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4.2.3 Ändringar efter pilottest 
Ett pilottest utfördes innan den egentliga testningen utfördes. Pilottestet innebar att två 
individer spelade svarade på enkäten, spelade artefakten och deltog i intervjun. Detta utfördes 
för att se ifall relevant data kunde hämtas av att deltagarna spelade artefakten. Resultaten 
visade på följande resultat.   

Pilottestet visade främst att bakgrunden spelet använde sig av distraherade spelare från att 
upptäcka Metatextualitet och Intertextualitet. För att motverka detta implementerades en 
uppdaterad bakgrund. På bakgrunden kan spelare nu lägga märke till en bro som efterliknar 
Golden Gate bron (se figur 9). Denna valdes att implementeras för att spelaren ska reflektera 
över vad de ser i bakgrunden, samt att de ska för tankarna till San Francisco, vilket är en stad 
som gränsar till Silicon Valley dalen i Kalifornien. Dessutom ändrades torn för att de skulle se 
moderna ut, samt lades en Pugomancer logga till ovanpå dess borg, detta för att dra tankarna 
till att Pugomancer skall framstå som en elak företagare. 

 

 

Figur 8 Oförändrad bakgrund. 

 

Figur 9 Uppdaterad bakgrund, notera att bakgrunden visar en dal, vilket är 
passande när det ska efterlikna området Silicon Valley. 
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5 Utvärdering 
Under följande kapitel beskriv vad för sorts information som har hämtats ifrån enkäterna och 
intervjuerna. Därefter befinner sig en grupp slutsatser baserade på den analys som applicerats 
på den hämtade informationen.  

5.1 Presentation av undersökning 
Likt hur undersökningen beskrevs i den ovannämnda sektion 3 av denna undersökning 
användes en enkät och intervju följd av en artefakt. För att en komplett testsession skulle ta 
plats behövs alla delar av testet utföras för att den inhämtade datan skall vara relevant. 
Enkäten bestod av två delar och tog ungefär tio minuter att besvara. Artefakten tog mellan 
femton till tjugo minuter att spela från start till slut medan den följande intervjun tog mellan 
åtta till femton minuter att diskutera. Deltagarna delades upp i två grupper med jämt antal i 
båda grupperna. Deltagarnas identitet utelämnades då detta inte var relevant data för 
undersökningen, däremot samlades deras ålder in då den informationen var relevant för att 
jämföra den med den Castle Cats spelarbas. 
 
Under intervjun ställdes inga planerade frågor, istället hölls ett samtal kring texten deltagaren 
precis spelat, dock användes en mall för att mata in testarens svar. Mallen användes för att 
samla in den mest relevanta informationen från deltagarna och för att hålla diskussionen i rätt 
riktning. Deltagarna var uppdelade i två olika grupper med fem personer i respektive grupp. 
Grupp 1 fungerade som kontrollgrupp och utförde testet utan någon påverkan från 
testledaren. Grupp två utförde med samma test men blev uppmärksammade om att de skulle 
utsättas för intertextuella referenser under spelet. Grupp 2 fick dessutom en förklaring om vad 
intertextuella referenser innebär och vart de kan hittas. 

5.1.1 Deltagarna och deras förkunskaper 
Studiens deltagare valdes ut baserat på deras tillgänglighet. Med detta sagt var majoriteten 
av dem dataspelsutvecklingsstudenter, dock var deltagarnas personliga erfarenhet inte i 
fråga, vilket deras individuella kunskap om narrativa texter istället var. Mellan 
testpersonerna var det stor skillnad i antal män och kvinnor som deltog, endast 30 % av 
deltagarna var kvinnor. Däremot var försöktes könsfördelning hållas relativt jämn mellan 
grupperna, med 20 % kvinnor i kontrollgruppen, det vill säga “grupp ett”, och 40 % i “grupp 
två”. Båda grupperna hade åldersanpassade deltagare, då studien försökte samla in data 
ifrån åldersgruppen 20 till 25, då 90 % av deltagarna var födda mellan 1991 och 1996 var 
majoriteten av dem representativa för Castle Cats största målgrupp. 
 
Samtliga deltagare svarade på den förebyggande enkäten vilken hade som uppgift att 
kartlägga deras förkunskaper gällande narrativa texter. Enkäten bestod av två olika delar. 
Den första delen hanterade en klassifikation av vad deltagaren var för sorts spelare, samt 
vilken medieform de intog mest av. Dessa frågor visade att 80 % av deltagarna beskrev det så 
att spel var deras mest konsumerade medieform, medan resterande 20 % svarade med att de 
intog mest film och tv. Därefter besvarades frågan gällande hur bekanta deltagarna var med 
narrativ kopplade till Casual games –genren (se figur 10). Detta resulterade i att 40 % 
svarade att de hade lite bekantskap med Casual games narrativ, 30 % svarade att de hade väl 
bekantskap med narrativ i Casual games. Till minoriteten ansåg 20 % erhålla inte så mycket 
kunskap om narrativ i Casual games medan endast 10 % ansåg att de hade bekantskap med 
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genren. När deltagarna fick ge exempel på erfarenhet svarade de genom att nämna spel de 
spelat som de ansåg matchar genren. Eller så försökte de beskriva vad för sorts spel de 
definierade som tillhörde Casual games- genren. 
 

 

Figur 10 Tabell över deltagarnas erfarenhet av narrativ till Casual Games 

Den andra delen av enkäten hanterade deltagarnas kunskap om narrativa texter. Detta för att 
både kartlägga vilka genrer testdeltagarna intog mest av, samt att bygga underlag för ifall 
deltagarna skulle ha grund till att uppfatta spelets referenser medan de spelade artefakten. Av 
de 20 olika texter deltagarna utfrågades om var 5 av dem kopplade till historisk fantasy 
genren, vilket är genren Castle Cats estetiskt befinner sig i. Dessa serier var Warcraft (1994), 
The Legend of Zelda (1986), Game of Thrones (2011), Discworld (1948–2015)och Lord of the 
Rings (2001). Ingen av deltagarna svarade att genren var främmande för dem och flera visade 
att de var mycket välbekanta med några av de representerade verken. När deltagarna fick 
möjlighet att ge exempel på deras erfarenhet valde de att presentera hur mycket de sett, spelat 
eller läst av den sagda texten. Några av deltagarna uttryckte sig dessutom genom att hänvisa 
till kunskap de erhållit utanför de själva texterna, så som på forum och wikipedia artiklar. 
Dessutom valde några att bevisa sin kunskap genom att referera till välanvända uttryck från 
de texter de kunde väl. Några testare valde dessutom att begränsa sin kunskap om texterna 
genom att hänvisa till att de endast spelat dem i flerspelarläge och därför aldrig uppfattat 
narrativet till spelet. 
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Figur 11 Deltagarnas koppling till texter inom Fantasygenren 

Deltagarna hade sämre bekantskap med texter kopplade till utveckling av mjukvara och 
datorvetenskap (se figur om utveckling). Eftersom att den Story som skulle förmedlas 
parallellt med den övergripande Storyn var det viktigt att utvärdera deltagarnas bekantskap 
med texter som använder utveckling till sitt tema. Deltagarna var mest bekanta med filmerna 
Steve Jobs (2015) och The Social Network (2010), då 40 % ansåg att de inte hade kunskap om 
narrativet i Steve Jobs, medan 30 % ansåg att de inte visste vad narrativet innebar i The Social 
Network. Samtidigt var det delat på hälften gällande Silicon Valley då 50 % av deltagarna 
ansåg ha en uppfattning av Storyn, därav var det 30 % av deltagarna som ansåg vara bekanta 
med vad premissen av serien innebär. Dock var det 20 % av deltagarna som ansåg att de var 
väldigt bekanta med narrativet i dess helhet. När deltagarna fick möjlighet att ytterligare 
beskriva sin erfarenhet valde flera av dem att beskriva deras kunskap om de verkliga 
händelserna som inspirerat till texterna, till exempel detaljer kring individerna som 
porträtteras i filmerna. 

 
Figur 12 Tabell över deltagarnas kunskap om texter om utveckling.  
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5.1.2 Grupp 1 Intervju 
Samtliga deltagare ur Grupp 1 fan någon form av intertextuell referens. Majoriteten av dem, 
80 %, fann referenser i karaktärer. Däribland hänvisade deltagarna till karaktärernas namn 
och beteende, till exempel påpekade deltagare 5 att Zenpaws påminde honom om karaktären 
Yoda från Star Wars-universumet (1977). Fortsättningsvis fann 40 % av deltagarna ur Grupp 
1 namnen på quest som intertextuella referenser. Dessa upptäcktes av deltagare 1 och 3, båda 
tyckte att namen fick dem att tänka på scenarion som inte var kopplade till Fantasygenren. 
Questen i fråga hette, “Final Meeting” och “Release Party”. 40 % av deltagarna fann dessutom 
referenser i dialogen mellan karaktärer, deltagarna svarade att de uppfattade kopplingar till 
andra etablerade narrativ. De minst uppfattade referenserna var referenser baserade på 
grafiska element i spelet. Endast 20 % av deltagarna, deltagare 5, fann dessa grafik 
baserade referenser. 

 

Figur 13  

 
Deltagarna lämnade dessutom information om huruvida de ansåg att narrativet ändrades 
baserat på de referenser de uppfattade, bland deltagarna ur Grupp 1 ansåg 40 % att referenser 
fick dem att se en ytterligare nivå på narrativet eller att det motiverades på grund av det. 
När det kommer till deltagarnas syn på referensernas syfte var det 60 % av deltagarna som 
ansåg att det fanns en övergripande poäng med deras närvaro. Av de deltagarna som ansåg att 
referensernas syfte var tydligt svarade en tredjedel att de fann dem att fungera som “målande 
beskrivningar”, vilket uttrycktes av deltagare 2. Deltagare 4 fann referenserna att fungera som 
en parodi av fantasygenren. Mest intressant fann deltagare 1 referenserna som en metafor för 
vad han kallade “real-world uppgift” (se appendix A). 
När deltagarna skulle beskriva hur huruvida referensernas närvaro var en väsentlighet för hur 
spelarna tolka spelets narrativ, och ifall deras tolkning av narrativet hade kopplingar till 
utveckling av mjuk eller hårdvara svarade 20 % att de inte hade erhållit samma uppfattning 
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av spelets Story ifall referenserna inte hade varit närvarande. Majoriteten upplevde däremot 
att referensernas närvaro inte påverkade deras syn på spelets Story. Deltagarna upplevde olika 
övergripande teman, till exempel krig och konflikt. 

5.1.3 Grupp 2 intervju 
Eftersom att Grupp 2 alltid var medvetna om vad målet med undersökningen resulterade det 
i att de uppmärksammade fler användningar av intertextuella referenser än Grupp 1. Till 
exempel svarade alla från Grupp 2 att de uppfattade karaktärerna som referenser till andra 
texter. Antingen baserat på deras namn, vilket 60 % ansåg var anledningen, eller deras 
utrustning, vilket 40 % av deltagarna ansåg var anledningen till varför de ansåg karaktärer var 
referenser. Bland Grupp 2 fanns det bara en svarande som nämnde att namn på quest var 
iögonfallande, det vill säga deltagare 2, upplevde att han stötte på ett quest som inte matchade 
den etablerade fantasygenren. Likt i Grupp 1 var det 20 % av testdeltagarna som uppfattade 
referenser i dialogen. Däremot uppfattade de olika referenser från Grupp 1. Till exempel 
beskrev deltagare 3 hur karaktärer beskrev handlingar kopplade till ett annat spel hon spelat. 
Spelets grafisk beskrev 80 % av deltagarna vara refererande till andra texter. Då deltagarna 
beskrev inslag av grafik från Lord of the Rings (2001) och Warcraft var närvarande i testet.  

 

Figur 14  

 
Samtliga testdeltagare av Grupp 2 lyckades beskriva spelets Fabula och övergripande Story. 
När deltagarna i Grupp 2 fick svara på ifall de upplevde att referenserna påverkade deras syn 
på spelets Story svarade 40 % att de såg referenserna som avgörande, då de ansåg att genren 
inte skulle vara densamma utan referenser. Däremot ansåg 80 % av deltagarna i Grupp 2 att 
referenserna var väsentliga för att de skulle komma till sina slutsatser. De 20 % som inte ansåg 
det representeras av deltagare 2, han uttryckte att referenserna inte hade någon påverkan på 
hans uppfattning av vad spelets Story var. Dessutom ansåg 60 % av deltagarna att 
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referenserna närvarade för att förmedla ett underliggande meddelande eller tema. Deltagare 
5 och 4 ansåg att referensernas syfte var att, på ett konkret sätt, förmedla krig och konflikt, 
men samtidigt jämlikhet och vänskap. Deltagare 3 utvecklade däremot sitt svar genom att göra 
en jämförelse med sitt egna liv, vilket fick henne att tänka på spelutveckling och lagbaserade 
projekt.  
 

5.2 Analys 
När testdeltagarna blev tillfrågade ifall de kunde beskriva spelets Fabula och Story kunde alla 
ge en övergripande beskrivning av de händelser som utspelade sig i spelet. De kunde dessutom 
beskriva vem fokalisatorn var, samt motivera varför alla händelser tog plats. Vilket tyder på 
att de uppfattade den övergripande Storyn i spelet.  
 
Däremot visar svaren från intervjuerna att den underliggande Storyn inte är lika tydlig, till 
exempel diskuterade endast två deltagare kopplingen till mjukvaruutveckling. Dessa två, 
deltagare 1.1 och deltagare 2.3, var från olika grupper och svarade olika på den kartläggande 
enkäten. Deltagare 1.1 utmärkte sig i den generella kunskapskartläggningen genom att värdera 
sin kunskap om texterna som fem till sju olika texter. Dessutom beskrev han sin kunskap 
ytterligare genom konkreta exempel som motiverade valet av femmor. Han var dessutom en 
av de två deltagare som påstod att de hade mycket väl bekantskap med texten Silicon Valley. 
Detta tyder på att de kunskaper deltagare 1.1 befattar är tillräckliga för att se en koppling 
mellan den övergripande och underliggande Storyn.  
 
Kombinationen av att deltagarna fick uttrycka sina kunskaper genom ett poängsystem och 
sedan beskriva sin kännedom om texterna på fri text avslöjade felaktigheter i deras svar. Till 
exempel svarade deltagare 1.2 samt deltagare 2.3 att de värderade sina kunskaper om Casual 
Game genren till 4. Därefter försökte de förtydliga deras kunskaper genom att beskriva deras 
erfarenhet av spel gjorda av spelföretaget Telltale. Detta företag producerar icke-linjära 
narrativt drivna spel till konsol och dator. Dessa spel matchar inte Jesper Juuls beskrivning 
av Casual games genren då de innehåller negativa estetiska världar, är inte utformade för att 
spelas i korta intervaller, och saknar bemästringsvärde. Detta betyder att deras svar inte är 
relevanta till frågan. Liknande resultat har uppstått angående deltagarnas svar gällande 
bokserien Warriors (Hunter, E 2003). Flera av deltagarna, deltagare 1.2, 1.4 och 1.5 specifikt, 
har antagit att enkäten frågar efter filmen The Warriors (1979), i detta fall har ingen svarat 
mer än ett vilket innebär att resultatet inte är lika relevant som med kunskap till genre 
kännedom.    
 
Eftersom att den här studien använder sig av Genettes definition av intertextualitet är det 
passande att utvärdera vilka användningar av hans begrepp som implementerats mest 
effektivt.  
Ett tecken på att deltagarna upptäckte Arketextualitet är att samtliga deltagare nämnde 
antingen fantasygenren eller någon av de texter som enkäten frågade efter. Ett exempel på 
detta är hur deltagare 2.1 svarade när de blev tillfrågade ifall de fann några referenser som inte 
bestod av skrivna ord “ … det liknar Warcraft lite, typ med riddare och trollkarlar, men jag vet 
inte om det refererar till någonting, alltså det verkar ju inte vara jätte modernt. ”. Detta betyder 
att utseendet på karaktärerna och miljön har fått den svarande att placera spelet inom 
fantasygenren genom att jämföra det med andra texter hon är bekant med. Däremot upptäckte 
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hon inte de detaljer som implementerats för att framhäva hypotexten. Detta var däremot inte 
en unik åsikt då ingen nämnde Silicon Valley i någon av intervjuerna.  
Vilket leder till Intertextualitet, det vill säga direkta referenser som finns placerade i spelet. 
Det var inte många deltagare som kunde peka på konkreta användningar av referenser i 
dialogen, förutom två som specifikt påpekande då karaktären Francis benämner karaktärerna 
Conan och Whiskers som “redshirts”, vilket refererar till lågrankade kadetter i Star Trek 
(1966-). Däremot svarade sammanlagt 90 % av deltagarna att de upplevde referenser 
närvarande i karaktärernas namn, specifikt karaktärerna Catniss och Conan. En anledning till 
varför dessa referenser ansågs vara de mest uppfattade formen är på grund av att de var 
återkommande. I dialogen pratar karaktärerna med varandra och nämner därför varandras 
namn, detta resulterar i att namnen blir de mest prominenta intertextuella referenserna för 
deltagarna att läsa. Med detta i åtanke kan det betyda att namnen på karaktärerna var 
begränsande, samt distraherande ifrån andra användningar av intertextuella referenser. 
Till exempel, svarade samtliga deltagare däremot att de inte uppfattade någon av grafiken som 
lagts till i bakgrunden. Deltagarna kunde däremot minnas befintligheten av en bro i 
bakgrunden när den diskuterades, men de ansåg inte att den agerade som referens. Deltagare 
2.3 svarade följande när de blev tillfrågade ifall de uppfattade en bro och ifall de kunde 
beskriva den: “Nej inte så mycket, jag läste texten och tänkte inte så mycket på bakgrunden. 
[...] Nja, väldigt diffust. Jag kommer ihåg att det var berg i alla fall.” (se appendix E) Detta 
betyder att ingen av testarna uppfattade den geografiska referensen, vilket innebär att det är 
svårt för deltagarna att uppfatta hypotexten.  
Flera av spelets användningar av Metatextualitet uppfattades inte av deltagarna, då dessa 
användes för att illustrera vilken värld den underliggande Storyn befann sig i, uppmuntrade 
detta till att spelare inte skapade en koppling mellan den överliggande Storyn och den Story 
som skulle framhävas av referenserna. När Metatextualitet uppfattades var det inte till 
planerade användningar av begreppet. För att förtydliga, deltagare 2.3 och deltagare 1.4 
upplevde att användningen av spells samt miljöbeskrivningar givna av karaktärerna användes 
för att förmedla referenser till spelaren, vilket de i själva verket inte gjorde. Detta öppnar 
däremot diskussionen för hur feltolkning från deltagarna påverkat resultaten av testet. 
Inga deltagare uppfattade Paratextualitet som användes till titelskärmen. Eftersom att den 
tid spelarna fick på sig började så fort de lämnade titelskärmen antog deltagarna att den inte 
var en del av testet och lade därför inte omslaget på minnet. Detta kan stärkas då inga 
deltagare nämnde den då de blev efterfrågade ifall de uppfattade inslagen i grafiken var 
referenser. Deltagarna kunde däremot uppfatta intertextuella referenser i quest namn, vilket 
exemplifieras av svar från deltagare 1.1, 1.2 och 2.2. Deltagare 1.1 svarade följande när han blev 
tillfrågad om hur han reagerade på quest namn: “Just att det hette “meeting” tänkte jag det 
som att gå in i ett kontor till en chef eller något. [...] Det fick mig att tänka att det var en metafor 
för någon form av, typ jobba tillsammans för att pitcha en idé, men sen tappade det mig lite 
efter det.” (Se appendix A) Detta quest fungerade likt Metatextualitet, då det beskrev en annan 
kontext utan att. Deltagare 1.2 ansåg att quest namnen var opassande och de såg inte någon 
funktion förutom att förmedla namn och kontext till uppdragen. Deltagare 2.2 mindes att han 
hade reagerat på ett quest namn men kunde inte återkalla varför eller vilket specifikt quest det 
var han reagerade på. Dessa tre svar betyder att Metatextualitet inom Paratextualitet har 
möjligheten att förmedla en annan berättelse, men att det inte kommer att uppfattas av 
majoriteten av läsare. 
 
Mellan deltagarna i Grupp 1 och Grupp 2 var det inte så stor skillnad i antal referenser 
uppfattade. Vad som är mer intressant är att se hur deltagare ur grupp 2 kommenterade på att 
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de var förberedda på att utsättas för intertextuella referenser. Deltagare 2.2 önskade att han 
haft tillgång till papper och penna så att han hade kunnat anteckna de referenser han 
upptäckte under testet. Deltagare 2.3 beskrev hennes reaktion när hon upptäckte en 
referens: ”Det gjorde väl inte så jättemycket egentligen, det var mer, ”ah en referens” men så 
fort man läste referensen så gick jag vidare. Det var instoppat liksom och sen fortsatte jag.” (se 
appendix E) Det vill säga att hon upptäckte mer, men att hon letade specifikt efter referenser 
från texter som var närvarande i den kartläggande enkäten. Då inte alla texter från enkäten 
refererades till i spelet letade hon efter referenser i onödan. 
 

5.3 Slutsatser 
Denna analys visar på att intertextuella referenser kan, genom praktiska och konkreta 
metoder, implementeras och uppfattas av eventuella spelare. Detta uppstår både ifall spelarna 
är beredda eller inte beredda på att de kommer stöta på referenser. Användningen av Genettes 
definition för intertextualitet kan dessutom användas för att skapa flera olika typer av 
referenser som sedan tolkas på olika sätt av spelaren. Undersökningen visar däremot att dessa 
referenser inte kan användas för att effektivt förmedla parallella historier längs med ett enda 
händelseförlopp. Svaren från deltagarna visar på att intertextuella referenser kan användas 
för att aktivera spelares tankar till andra etablerade texter, men samtidigt pekar analysen mot 
att endast referenser inte kan bilda en Story utöver den som stärks genom Fabulan. Dessutom 
tyder svaren från deltagarna att kvalitativa intervjuer med enskilda testare inte kan komma 
fram till slutsatser passande undersökningen, då testledaren måste leda diskussionen för att 
relevant data ska hämtas. Spelares uppfattning av intertextuella referenser kan dessutom 
påverkas av hur mycket spel de konsumerat genom sitt liv. Detta framhävs av att svaren från 
deltagarna med minst vetskap om narrativ i specifikt spel visade att de hade uppfattat lägst 
antal referenser. Detta är däremot långsökt då det inte fanns en större bredd på deltagarnas 
preferenser av texter. Denna undersökning hade för få antal deltagare, med allt för lik 
bakgrund, och för binär kartläggning av dem för att tydligt bevisa varken ifall individer 
uppfattar intertextuella referenser olika, samt ifall intertextuella referenser kan användas för 
att framhäva en flera historier i ett händelseförlopp. Testerna påvisade också att spelare lägger 
mycket vikt vid textens fokalisator, och att baserat på hur de beter sig och deras utseende, 
begränsar spelare hur de kan uppfatta referenser ifrån de karaktärerna. Detta leder till att det 
denna undersökning kommit fram till att intertextuella referenser måste utnyttjas i samband 
med fokalisatorns handlingar och utseende, och dessa borde vara utformade efter Genettes 
beskrivning av Arketextualitet, då det visats att denna typ av referenser är lättast för spelare 
att uppfatta efter att ha de uppfattat ett Casual Game narrativ. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Den studien har ägt rum för att undersöka ifall intertextuella referenser kan användas för att 
framhäva flera berättelser inom ett händelseförlopp, då i samband med narrativ anpassade 
efter Casual Games genren. För att konkretisera detta har tre teoretiska områden diskuterats, 
intertextualitet, Mieke Bals terminologi, samt Casual Games definitioner enligt Jesper Juul. 
För att praktiskt kunna implementera Intertextualitet valdes Gérard Genettes definition av 
begreppet. Då han har beskrivit hur olika former av intertextualitet kan manifesteras i en text, 
detta ledde till att ett ramverk utvecklades så att referenser kunde implementeras på en 
praktisk nivå och så att de sedan kunde mätas och utvärderas. Vilket ansågs vara en fördel för 
undersökningen. Bals terminologi användes likt Genettes begrepp för att definiera och 
konkretisera narrativa aspekter och förvandla dem till mätbara upplevelser, Bal använder sig 
av termerna Story och Fabula för att beskriva och sära på olika aspekter av ett narrativ. Jesper 
Juuls definitioner användes för att utveckla narrativet till den nalkande artefakten.  
 
Då det är självklart att referenser kan användas för att benämna texter inuti en annan text för 
att skapa liknelser eller beskrivningar, är det inte bekräftat om kompletta historier kan 
framhävas endast genom närvaron av intertextuella referenser. Vilket är vad undersökningen 
gav sig ut för att göra, studera referensers påverkan på spelares uppfattning av narrativ i 
Casual Games. 
 
För att besvara den här frågan utvecklades en mock-up av Casual spelet Castle Cats. Spelet 
valdes då det matchar Juuls beskrivning av ett Casual Game, det använder sig flitigt av 
intertextuella referenser samt är narrativt drivet. Spelet är linjärt och fungerar likt Espen 
Aarseth definition av en ergodisk text (se kapitel 3.1.2). Spelet fylldes sedan med Genettes 
definitioner av intertextualitet. Mer bestämt var spelet en nerskalad version av Castle Cats 
med mindre mekaniker och ”juice” än originalet. Under en spelomgång fick spelaren läsa 
dialog och slåss mot fiender, allt sköttes genom muspekaren. Innan deltagarna testade spelet 
fick de svara på en enkät som hade som uppgift att kartlägga deras kunskap om de texter som 
refererades till i spelet. 
 
För att undersöka detta fick deltagarna svara på en lätt semistrukturerad intervju efter att de 
testat spelet. I intervjun blev deltagarna efterfrågade om vilka intertextuella referenser de 
uppfattade vara närvarande i spelet. De fick dessutom diskutera och förklara vad deras 
tolkning av de intertextuella referensernas syfte var i spelet. Deltagarna var uppdelade i två 
grupper. Den ena grupper fick testa spelet utan någon beskrivning av vad undersökningen 
handlade om, medan den andra gruppen fick det förklarat att målet var att undersöka 
intertextuella referensers påverkan på spelaren. Det var fem deltagare i varje grupp, 
deltagarna varierade mellan 20 till 26 år. Grupperna bestod av både män och kvinnor, 
majoriteten var däremot män, majoriteten var dessutom Dataspelutvecklingsstudenter ifrån 
Högskolan i Skövde. 
 
Resultaten visar på att det är möjligt för spelare att uppfatta Genettes olika former av 
intertextuella referenser och att de kan se kopplingar till eventuella hypotexter. Däremot visar 
också undersökningen att spelet inte kan framhäva en komplett historia genom endast 
referenser. Svaren från deltagarna pekar på att spelare med bred kunskap om flera av de texter 



 
26 

som efterfrågades i enkäten har större chans att uppfatta Casual Game narrativ vara metaforer 
för andra historier. Däremot var deltagarna för få för att visa någon substantiell fakta. För att 
sammanfatta, den här undersökningen har bevisat att det finns potential för intertextuella 
referenser inom Casual Game genren. Däremot pekar den också mot att den här 
uppsättningen av intertextuella referenser inte kan implementeras för att förmedla parallella 
historier i ett händelseförlopp. 

6.2 Diskussion 
Till denna undersökning användes respondenter mellan 20 till 26 år, de representerade könen 
var man och kvinna. Uppdelningen mellan män och kvinnor var däremot inte lika jämn, till 
exempel hade det könsfördelningen varit jämn ifall det hade varit en kvinna mer i vardera 
grupp, och en man mindre dessutom det vill säga. Spelet som skapats till undersökningen 
utsätter deltagarna för intertextuella referenser, detta är inget som borde påverka deltagarna 
utöver testet då detta är något de högst troligt utsätts för varje dag. Baserat på svaren är det 
mest troligt att en spelare behöver ha väldigt mycket kunskap om olika texter för att kunna 
korrekt tolka referenser och dra liknelser till en eventuell hypotext. Eftersom att det är ett lågt 
antal deltagare är det inte möjligt att dra korrekta slutsatser om huruvida spelares bakgrund 
är viktig för att liknelser och hypotexter ska uppfattas. Det finns inga självklara etiska problem 
med att använda sig av intertextuella referenser i en text. Samtidigt kan det argumenteras för 
hur en spelutvecklare skulle kunna använda information likt denna för att manipulera och 
påverka spelares syn på deras spel, vilket hade kunnat leda till att spelare uppfattar en 
opassande parallell historia planterad av utvecklaren. Eller att en spelare uppfattar en 
opassande parallell historia på grund av att utvecklaren inte lyckats implementera rätt 
definitioner av intertextuella referenser och misslyckas med att förmedla två, eller ens ett, 
narrativ till sina spelare. Eftersom att detta är en kvalitativ undersökning så är det omöjligt att 
undvika den mänskliga faktorn, till exempel så är alla svar från intervjuerna färgade av 
testpersonernas individuella bakgrund. Vilket självklart kan ses som opassande att försöka 
göra dessa individers subjektiva erfarenhet till fakta, vilket gör det svårt att anteckna svar 
korrekt då de är fyllda med nyanser från den svarande, vad som däremot är säker är att 
potentialen för att intertextualitet har presenterats i den här undersökningen. 

6.3 Framtida arbete 
Då denna studie inte har lyckats producera tillräckligt med bevis för att påstå att det är möjligt 
att tydligt framställa parallella Storys i en Fabula, hade det varit intressant att fortsätta 
undersökningen. Olyckligtvis tvingar tidsbrist till att arbetet måste sammanfattas. För att hitta 
mer väsentlig information gällande Genettes begrepp hade det varit användbart att skapa en 
version av artefakten för varje begrepp använt i undersökningen. Detta hade kunnat tydligare 
framhäva vad spelare tolkade av de specifika användningarna av referenserna, svaren från 
dessa versioner hade sedan kunnat användas för att skapa en version av artefakten som 
använder sig av alla former. Detta hade resulterat i en mer utarbetad metod för att samla 
information. Då detta arbete fokuserat på att använda narrative begrepp i arbetet hade det 
varit intressant att se andra discipliner fokusera på deras specialitet för att förmedla 
berättelser i ett händelseförlopp, likt musik eller speldesign. Då hade de olika 
undersökningarna förstärkt och komplimenterat varandra och kommit fram till mer trovärdig 
information. Det hade dessutom varit praktiskt att använda en pålitligare metod för 
intervjuerna, då deltagarna behövdes ledas för att diskutera relevant data. Ifall två testare 
istället hade diskuterat med varandra hade det lett till naturligare samtal, vilket sedan hade 
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kunnat dokumenteras av en testledare. Ett annat intressant experiment hade varit att låta ett 
test pågå under en längre tid, till exempel under en vecka, detta hade varit relevant eftersom 
att det inte är möjligt att spela Castle Cats så som deltagarna gjorde. Så att låta spelarna spela 
en artefakt som mer efterliknar originalspelet hade kunnat visa hur eventuella användare 
faktiskt hade brukat spelet. Detta hade varit omöjligt till det här arbetet på grund av tidsbrist.  
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Appendix A -  Deltagare 1.1 
F: Vad tyckte du generellt om artefakten?  

S: Jag tycker att det var rätt långtråkigt. Nej jag kände bara att det var väldigt utdraget, att det 
snart skulle närma sig ett slut men det visade sig vara dubbelt så mycket kvar. Fast sen brukar 
jag inte tendera att gilla narrativa novellspel och när det är för mycket dialogrutor att hoppa 
mellan.  

F: Så du menar att du hade velat ha mer text mellan dialogerna, så att det inte endast hade 
varit dialoger? 

S: Ja, men typ, också att inte bara ha korta lines att klicka igenom snabbt, hellre mer saker att 
göra mellan eller skära ner på dialogen mellan.  

F: Du är medveten om att det är gameplay begränsat jämfört med hur det egentliga spelet ser 
ut?  

S: Mm. Men hur lång skulle en riktig combatsekvens vara?   

F: Vid det här i laget i spelet skulle jag säga mellan två till tre timmar kanske för ett quest.  

S: Men då tänker jag också att det tog 35 minuter för mig att köra igenom det här och det var 
bara story, så känns det som att det fortfarande är för långt om det skulle finnas combat. 
Många spel har ju betydligt mindre tid dedikerat till narrativet. 

F: Men du inser att om en person hade spelat igenom alla de här uppdragen så skulle det vara 
2-3 veckors arbete. Det hade du inte kunnat spela igenom på en sån här tid. 

S: Nej exakt.  

F: Exakt så då hade du fått mer andningsrum mellan varje quest.  

S: Om jag fick köra det ”utpaceat” ja, men att jag behövde köra allting nu kändes att det blev 
för mycket. 

F: Vad tyckte du om dialogen i spelet? Vad kände att du fick ut av den? 

S: Jag kände att det var bra bollande fram och tillbaka mellan karraktärerna. Bra 
gruppdynamik och att det handlar om deras teamwork och att de har personligheter som 
”clashar” med varandra.  

F: Kände du att dialogen erbjöd extra tillgång? Att det fanns mer material i dialogen? Kände 
du att dialogen hade mer vikt, kände du att det fanns poäng? Att dialogen var ett passande sätt 
att förmedla detta?  

S: Ja, till en viss del. Annars kunde ju combatsekvenserna förmedla att visa saker var jobbigt 
och att det behöver man inte snacka så mycket om då.  

F: Kände du att det fanns något underligt med dialogen, att den inte alltid var passande eller 
tillämpande för spelets settings eller genre?  
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S: Nej, jag tyckte att det funkade bra som det var. Det var bara vissa formuleringar, som den 
med pinnen.  

F: Kände du att det fanns humor? Och hur kände du i så fall att det kom fram?  

S: Ja, humorn kom fram genom gruppdynamiken. 

F: Kommer du ihåg ett exempel där det var tydligt försök till humor?  

S: Typ som det att de skulle kasta Catniss på väggen, det kändes väldigt klart att det försökte 
vara roligt.  

F: Kände du att texten någonsin, eller dialogen mellan karraktärerna innehöll litterära 
itterationer , rytm, rim eller referenser?  

S: Karraktärernas namn är direkta referenser men annars så med rytmen så var det vi 
snackade om med gruppdynamiken, det är alltid mer än två karr aktärer som pratar fram och 
tillbaka. Konversationen hoppar runt väldigt mycket.  

F: Skulle du säga att det fanns någon funktion till allt detta, att det var skrivet på ett visst sätt 
för en viss anledning?  

S: Jag vet att jag mest fick grupparbeteskänslan, att det försöker prata om teamwork på ett 
ganska brett sätt. 

F: Hur kände du att det kom fram i dialogen?  

S: Att de alltid var så här ”jag kan lösa det så här, ni kan hjälpa mig med det, då kan vi göra så 
här”.  

F: Att alla hade olika funktioner? 

S: Mm och att de behövde lita på varandra för att få det att funka. 

F: Skulle du säga att du uppfattade intertextuella referenser i texten?  

S: Eh, inte så mycket i dialogen men i namnen på varje ”chapter” upplevde jag och insåg jag 
efter ett tag. Och att något hette ”final meeting”. 

F: Hur tänkte du kring det då? 

S: Just att det hette ”meeting” så tänkte jag att det var som att gå till ett kontor till en chef. 

F: I stället för ”Final confrontation” till exempel? 

S: Exakt, eller ”final battle” 

F: Hur fick det dig då att tänka?  

S: Jag tänkte att det var någon metafor av något slag för att jobba tillsammans för att pitcha 
en idé till en chef men sen tappade du mig lite efter det.  

F: Okej, hur då? 

S: Jag försökte titta efter metaforer men jag kunde inte se den beyond that.  
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F: Men kände du att de fanns där av en anledning? Skulle du säga att du upplevde anledningen 
till att de fanns? 

S: de var en metafor för något real World grupparbete att pitcha för chefer.  

F: Kände du att du fick ut mer av spelet genom referenserna?  

S: Ja jo det skulle jag säga. Jag känner att metaforer egentligen hjälper bara ett narrativ, det 
är inte distraherande, det kan vara det men i detta fall var det inte det. Du kan fortfarande se 
det som vad som visas direkt.  

F: Du kände att även om referenserna var närvarande så förmedlades det tilltänkta narrativet, 
alltså katter mot en mops?  

S: Mm.  

F: Du tolkade det alltså som att du spelade ett spel där det är en grupp katter som slåss mot 
en form av ond mops?  

S: Mm 

F: Baserat på referenserna, skulle du säga att det fanns någon annan typ av historia som 
förmedlades där också?  

S: Ja 

F: Vad skulle det då vara? 

S: Som sagt någon form av utveckling, grupparbete, pitching till högre uppsatt person, chef av 
något slag.  
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Appendix B -  Deltagare 1.2 
F: Vad handlade spelet om?  
 
S: Det handlade om Catniss och hennes guild, de skulle besegra, The evil Pugomancer, varför 
vet jag inte, dem var bara där helt enkelt. Han var ond antar jag. Det började med att 
Pugomancer ville döda alla. 
 
F: Vad det något du tänkte generellt på när du spelade spelet? 
 
S: Det var ganska, gulligt. med tanke på hur de såg ut och hur de pratade med varandra, typ 
märktes i dialogen. 
 
F: Eftersom att du tog upp dialogen, kände du att det fanns någonting, speciellt som 
utnyttjades i dialogen? Till exempel rim, rytm eller referenser, kände du något av detta? 
 
S: Ah det var väl referenser antar jag, jag lade väl bara märke till en, och det var väl redshirts, 
Star Trek. 
 
F: Några andra? 
 
S: War-golem? Jag hade svårt att hitta några andra referenser, deras banter var helt okej. 
 
F: Kände du att deras banter höll ihop gruppen på något sätt? 
 
S: De bantrade bara om saker de höll på med, antingen pratade med eller om varandra. Så det 
skulle jag säga. 
 
F: Skulle du säga att de referenser du uppfattade, fick dig att tänka annorlunda på det du 
spelade? Till exempel när Francis pratade om redshirts. 
 
S: Det var väl en kul referens, men den är ju inte riktigt som att den passade in i spelvärlden.  
 
F: Och hur fick det dig att tänka? 
S: Det var väl inte det värsta ska jag säga, eftersom att dem gjorde med komik så tror jag att 
det blir enklare att förbi se. 
 
F: Så vad skulle du säga att det bidrog till? 
 
S: Att känslan av dissonans förminskades mellan spel och fiktiv värld. 
 
F: Du skulle inte säga att referenserna du stötte på var särskilt viktiga? 
 
S: Nä, de gjorde det kanske mer intressant men inte annars. 
 
F: Då kan vi prata mer direkt, kände du att de påverkade narrative på något sätt? De 
intertextuella referenserna. 
 
S: Nej, det tyckte jag inte, det beror väl på vad som var referenser, för ifall war golem hade 
varit en Hearthstone referens då har de ju tagit en 7/7 och attackerade med den. 
 
F: Så det var det enda stället du kunde uppfatta referenser, det var vid dialog och gällde bara 
en gång? 
 
S: Jag kunde inte, jag skimmade väl mest, jag var väl inte jätte uppmärksam. 
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F: Lade du märke till quest namnen? 
 
S: Ah, det gjorde jag, men jag skulle inte säga att jag lade märke till några, eller det kanske ja 
gjorde, bara tänkte inte på det. 
 
F: Var det några quest namn du lade märke till? 
 
S: Ah, hej (skratt), climax kommer jag ihåg. Release party kommer jag ihåg. Men det var ju 
ingen referens som jag kände igen. 
 
F: Vad kände du att referensernas syfte var i dialogen? 
 
S: Men det var väl för att illustrera ett påstående, de funkar väl likt målande beskrivningar. 
 
F:Du beskrev att du hade ingående kunskap i Rick and Morty, hur skulle du säga att de 
använder sig av referenser till skillnad från det här spelet? 
 
S: Mer right in your face, där bryter de fjörde väggen, och dem gör också väldigt genomskinligt 
om deras referenser, och de pratar om dem som att det finns deras värld. 
 
F: Och vad skulle du säga är anledningen till varför de gör så? 
 
S: Det kan ju vara för att förankra den fiktiva världen till vår egen, det gör det lättare för tittare 
ett relatera. 
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Appendix C -  Deltagare 1.5 
 
F: Vad känner du spontant hände i spelet? 
 
S: Att katterna skulle befria sina fångade vänner sen hittade de någon Golem och började 
klättrade i ett torn för att döda den onda mopsen och sen skulle de avaktivera fält. 
 
F: Det var det du kände var narrativet i spelet? 
 
S: Ja. 
 
F: Vad kände du var huvudsakliga saker som förmedlade narrativet i spelet? 
 
S: Det var texterna, dialogerna. 
 
F: Kände du att det var något unikt i det? Så som rytm, referenser eller rim? 
 
S: Det fanns ju lite referenser typ som Catniss från Hunger Games, Conan från Conan the 
Barbarian. Sen 
 
fick jag lite Yoda känsla av munken, möjligtvis lite Lord of the Rings från tornen. 
 
F: Så du kände att ref erenser endast fanns i dialogen, att det inte fanns referenser någon 
annanstans? 
 
S: Det var dialogen och settingen. 
 
F: Märkte du någon rytm, referens eller rim gällande namnen på questen eller grafiken? 
 
S: Möjligvis i grafiken med vulkanen som Mount Doom, jag kan inte komma ihåg att jag tänkte 
på något 
 
questnamn just nu. 
 
F: Hur skulle du säga att referenserna du stötte på påverkade hur du uppfattade spelet? Alltså 
hur du 
 
uppfattade innehållet i spelet. 
 
S: Vet inte riktigt, det var med ”aha det är det här”. Men jag vet inte om jag påverkades 
speciellt. 
 
F: Kan du säga ett speciellt tillfälle då du fick den känslan? 
 
S: Det var väl då när munken sa något i stil med ”Dom är här i närheten” vilket fick mig att 
tänka på Star 
 
Wars. The force typ. Det kan vara en ref till Worcraft också det med Golems. 
 
F: Vad skulle du säga tematiken i spelet var baserat på vad du uppfattade genom dialoger och 
allt annat? Om man till exempel tar Social Network som en sak som man sätter fem på. Vad 
skulle du säga tematiken för den filmen var, jo vänskap, föräderi och lojalitet. Vad skulle du 
då säga tematiken på spelet var? 
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S: Vänskap och konflik mellan katter och hundar, naturliga fiender, mod och lojalitet för att 
rädda sina vänner. 
 
F: Hur kände du att det kom fram? 
 
S: Mest genom dialogen. 
 
F: Du fick känslan av Sagan om Ringen genom Mount Doom 
 
S: lite så med gott mot ont och berget. Katterna kändes som the good guys eftersom man fick 
följa dem 
 
F: Skulle du säga att det fanns ett syfte med att det fanns referenser i spelet? 
 
S: Ref till typ namn hade nog inte behövts egentligen, det känns mer som en 
igenkänningsfaktor än en grej. Vissa av grejerna som Lord of the Rings får man mer gott mot 
ont, konflikt. 
 
F: Du svarade innan att du kände till Rick and Morty väl, de använder sig också utav 
referenser, hur känner du att de använder sig till referenser till skillnad från det här? 
 
S: Jag tror att de använder det mer i humorsyfte, jag uppfattade inte några referenser som 
endast var i humorsyfte utan mest i dialog. 
 
F: Så du skulle säga att utan referenserna skulle du känna att det var sammanarrativa 
upplevelse? 
 
S: I stort sett ja. 
 
F: Kände du någon koppling till andra verk som inte är fantasyrelaterande baserat på de du 
svarade i 
 
förenkäten? 
 
S: Inte som jag direkt tänkte på. Nej jag tror inte det. 
 
F: Vad skulle du säga att undersökningen letar efter? Vad var poängen med hela testet? 
 
S: Typ att se hur mycket och vad folk märker. Hur saker associeras till och till vilka andra verk 
som man sett. 
 
F: Upplevde du någonsin att spelet försökte förmedla ett underliggande narrativ, utöver det 
självklara vilket är det som du förklarade innan med katter som ger sig in i ett torn och 
attackerar en hund? 
 
S: Nej jag tror inte det. 
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Appendix D -  Deltagare 2.1 
 

 
F: Några spontana kommentarer du vill ge om artefakten? 
 
S: Det första jag tänkte var ansiktsuttrycken på kattungarna, det blev lite konstigt när de inte 
passade in, annars inte mycket med det. Det var heller inte jättetydligt vilka karaktärerna 
var, vilket kanske inte var viktigt. 
 
F: Hur menar du med det? 
 
S: Jag fick typ bara veta vem typ Catniss och Cap’n var, och Pugomancer.  
 
F: Minns du vem Francis var? 
 
S: Nej. Men det kan ha varit mitt fel. Sen tyckte jag också att det blev irriterade under spelets 
gång, för det blev mycket ad hocs liksom. det blev så här, “åh nej, det kom en till spell!”. 
 
F: Kände du att den strukturen var distraherande för det övergripande narrativet? 
 
S: Ja lite kanske. 
 
F: Skulle du säga att du lade märke till några intertextuella referenser under spelet? 
 
S: Typ, att hon hette Catniss, vilket förmodligen referer till Hunger Games, ifall det skulle 
efterlikna Hunger Games tyckte jag inte att det gjorde det utöver det. 
 
F: Du kände inte att det fanns några andra referenser närvarande? Var kände du att 
referenserna, ifall du hittade några, var dem fanns? 
 
S: Jag vet inte, minions kanske, jag vet inte om det betyder onda medhjälpare eller ifall de 
referer till själva minions. 
 
F: Okej, märkte du några referenser i dialogen? 
 
S: Nä, jag vet inte, inte mer än att hon hette Catniss. 
 
F: Lade du märke till några referenser utanför dialogen, till exempel i miljön eller 
beskrivningar eller någonting? 
 
S: Nej skulle jag inte göra, ah vad säger man, kanske att det liknar Warcraft lite, typ med 
riddare och trollkarlar, men jag vet inte om det refererar till någonting, alltså det verkar ju 
inte vara jätte modernt. Jag tyckte det var lite Warcraft stuk, inte i stilen utan i hur de var 
klädda och sånt här. 
 
F: Kände du att dessa referenser du väl stötte på, påverkade helheten av spelet? Hur 
påverkade dem din spelupplevelse? 
 
S: Alltså, jag vet inte riktigt om de påverkade min spelupplevelse på något större sätt. Kanske 
bara att man bara får en uppfattning av hur spelet kommer se ut genom hela spelet, det hade 
ju varit jätte konstigt ifall någon hade kört in med en bil eller något, men jag vet inte om det 
påverkar något. 
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F: Så du säger att referenserna får dig att vara kvar i spelet, eller frå de dig att förvänta dig en 
konsekvent setting och kontext? 
 
S: Ja det gör det ju.  
 
F: Kände du att narrative ändrades? Baserat på de referenser du uppfattade? 
 
S: Nej, inte bara av de referenserna jag stötte på. 
 
F: Vill du utveckla med det där? 
 
S: Det kändes som att narrativet ändrades, det var ju som sagt, det hände väldigt mycket 
grejer. Det dök konstant upp nya saker som hände. Och det påverkar ju narrativet. 
 
F: När du upptäckte referenser, vad kände du att deras poäng var? 
 
S: Det vet jag faktiskt inte, jag vet inte vad Catniss referensen skulle påverka, det påverkade 
mig som, “åh Catniss! Precis som i Katniss”. 
 
F: Du svarade i enkäten att du var ganska insatt i Rick and Morty, vilket är en annan text 
som använder sig av referenser. Hur skulle du säga att de använder sig av referenser, till 
skillnad från det här spelet? 
 
S: Jag vet inte riktigt, de använder väl sig av realistiska personer som ni gjorde, de refererar 
ju till kända karaktärer, fast de använder sig väl av en annan disposition, eller jag vet inte. 
Jag kan inte ge några exempel från huvudet just nu. 
 
F: Hur skulle du spontant säga att de använder referenser? 
 
S: För att det ska vara komiskt, det är väl därför man refererar till grejer. Kanske för att 
utgöra en läxa. 
 
F: Kände du att ifall det här spelet hade innehållit några referenser hade det i så fall varit 
samma spel? Känner du att spelet hade påverkats överhuvudtaget? 
 
S: hade de inte varit samma setting, alltså de hade inte varit riddare eller trollkarlar så hade 
det ju varit jätte konstigt att det hade varit samma saker som hände? 
 
F: Så det hade varit ett annat narrativ i så fall? Metaforiskt, eller mer kritiskt? 
 
S: Jag hade bara tyckt att det varit dumt. 
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Appendix E -  Deltagare 2.3 
 

Inspelning saknas. 
 
[…] 
 
F: Vilka referenser hade du? 
 
S: Referenser. Alltså bara själva karaktärsdesignen var väldigt liksom referenser till alltså både 
 
fantasyroller i så här fantasyfilmer som typ Lord of the Rings men också fantasyMMO RPG 
liksom att det 
 
finns en white mage och en black mage att det finns en som är warrior så man känner igen 
dem från både 
 
WOW och Final Fantasy och EPG. 
 
F: Utöver estetiken skulle du säga att du hittade någon här? 
 
S: Texten. När jag läste försökte jag att hitta någon referens till någon speciell serie men jag 
kunde inte Koppla jättemånga. Det var så fort jag tänkte på att man sa att man ska kasta katten 
över andra sidan, det påminner lite om spelet ”Katapulten” tror jag att det heter, som man 
spelar på datorn. Det var det första jag fick upp i huvudet. Men jag är inte säker på att det är 
så. 
 
F: Det finns en app som heter ”Slingy kitty” 
 
S: Ja säkert, det var typ så den kopplingen jag gjorde. Storyvise så var texten inte vad jag kan 
komma på att jag känner igen. Själva akityperna i berättelsen och vilken roll man spelar, det 
finns en som är vise. Harry Potter-referensen förstår jag med osynlighetsmanteln. Var det 
den? 
 
F: Nej de säger att man ska göra en invisibillityspell som ”that will cloak us” inte en 
”invisibillitycloak”. Det är samma sak men jag fattar. 
 
S: Försökte Golem, War-golem, det kändes som att det också var någon slags referens men jag 
vet inte vad det var för referens. 
 
F: Kände du att det fanns referenser i grafiken om du inte kollar på estetiken, om det fanns 
inslag av andra referenser? 
 
S: Ja många, som den av Catniss med grön kappa och crossbow. Det var en blandning av 
Catniss Everdeen från Hunger Games och Legolas. Och sen den som var Assasins theif de hade 
den karraktärsdesignen som var väldigt olika artefakt och RPG 
 
F: Lade du märke till bron i bakgrunden? 
 
S: Nej inte så mycket,jag läste texten och tänkte inte så mycket på bakgrunden. 
 
F: Okej, om du tänker efter, minns du hur bron ser ut? 
 
S: Nja, väldigt diffust. Jag kommer ihåg att det var berg i alla fall. 
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F: Okej, hur skulle du säga att referenserna du upptäckte påverkade din helhetsupplevelse av 
spelet? 
 
S: Det gjorde väl inte så jättemycket egentligen, det var mer, ”ah en referens” men så fort man 
läste referensen så gick jag vidare. Det var instoppat liksom och sen fortsatte jag. 
 
F: Kände du att att det var belönande? 
 
S: Nu när jag gjorde denna enkät innan så var det som att jag måste förstå någon av 
referenserna och då börjar man aktivt att leta efter referenserna. Men om jag hade gått in utan 
att veta om referenserna så skulle jag kanske inte ha reagerat så mycket. Eller kanske det med 
Harry Potter skulle jag nog förstå. 
 
F: Så var det ett ja eller nej? 
 
S: Jag vet inte (skratt). Jag är inte så bra på ja och nej frågor. 
 
F: Om det istället hade varit en annan estitik på karraktärerna, hade du upplevt det som en 
helt annan historia då? 
 
S: Om de inte var som arkityper? 
 
F: Exakt. 
 
S: Ja, eller jag vet inte. När man läser så blir det en kombination av grafiken och narrativ… 
Men jag tror att eftersom när man läser det så lever man sig in i karraktärerna mer och då 
upptäcker man personligheter. Så jag tror att grafiken är mer bara som en mantel och oavsett 
om det är en stark eller liten karraktär, om man sätter en speciell person i att liksom så 
kommer man att märka det.Så nej jag tror inte att grafik kan förmaska det helt. Nu svarade 
jag ju nej (skratt). 
 
F: Skulle du säga att att det fanns kopplingar till ”inte fantasy-relaterade narrativ”? 
 
S: Jo, det kan jag se. Kanske inte så jätte, det var ganska subtilit tycker jag. Det var mer så här 
en bit av fjärde väggen skämt typ, som ”Varför tog vi trapporna, det var så himla långt, varför 
uppfann vi inte elevators?”. Med tanke på att det var en guild i slutet också så fattade men att 
det var ett rollspel, att det inte var på riktigt. Så det var lite av fjärde-väggen. Det utspelar sig 
inte i en värld som är verklig utan mer som ett RPG-spel. Men det var inte förrän mer i slutet, 
så först var jag mer ”okej det här är en specifik värld men sen att det är ett rollspel. 
 
F: Okej så det är så du uppfattade det? 
 
S: Jag uppfattade det mer som att när de pratade med varandra att det var guild i slutet, att 
man pratade i chatt. Att man försökte leva sig in i rollen och bryta fjärde väggen för att jag inte 
orkar med det här. 
 
F: Vad kände du att referenserna fanns där för att ge dig den känslan? 
 
S: Det kändes som att det skulle bli mer Comedy, en parodi på fantasy. Som typ i Herkules- 
och Alladinfilmen, så har de många populärkulturreferenser och de gjorde de för att ge mer 
komedi, så även fast att det är en fantasyvärld så har man såna för att lätta upp stämningen, 
för att det ska bli lite kul. Den känslan fick jag. 
 



 XII 

F: Om vi tar Herkules som du nämnde, hur känner du tex att de referenserna fungerar för att 
koppla honom till oss? Till hans liv? 
 
S: Jag tycker att det är ganska najs i Herkules, att de har en sådan modern värld fast i antikens 
värld. Vilket gör att det inte är självklart att det är en idrottsarena. Det är fortfarande designat 
i dens värld som en idrottsarena på den tiden. Jag försöker komma på ifall de har flera såna 
referenser. 
 
F: Han säljer ju ut sig själv väldigt mycket 
 
S: Ja precis. Och på det sättet som han säljer ut sig själv det är både moderna grejer, som 
speciella skor och dricka, men det är fortfarande väldigt format som att det ser ut som att det 
är något grekiskt antikt. 
 
F: Så om vi tänker att du känner att isf kan vi hypotisera att Herkules egentligen handlar om 
en rockstjärna eller idrottare som blir alldeles för känd för sig själv, om du skulle tänka på det 
sättet på spelet, vad skulle du då säga att det här handlar om? 
 
S: Hm, inget som jag kan komma på direkt. 
 
F: För du tänkte så här med roller och sånt innan.. 
 
S: Eftersom det är en ganska kort berättelse, och det kändes som att man hoppade in 
mediaseriös, som att man hoppade in mitt i berättelsen, jag antar att det har hänt massa saker 
innan också. 
 
F: Lite 
 
S: Ah, Det är svårare med en grupp personer, för nu är det ett team liksom 
 
F: Vad tänker du när du tänker team? 
 
S: Spelprojekt (skratt). Det är en som är ledare, en som är lite tyst. Det är väl så det skulle ses 
isf, som ett projekt. Nu ska vi besegra deadlinen. Ja jag vet inte. Det är ju just inte lika lätt att 
koppla fantasy, RPG till den riktiga världen för det är ett slags äventyr som inte skulle hända 
på samma sätt i verkligenheten. Men man kan ju definitivt applicera en grupp vänner i olika 
karraktärer. Jag är typ den här karraktäern i det här gänget, det är isf så jag skulle se det, inget 
annat. 
 
F: Skulle du utan de här referenserna, som du fann i dialog och eventuellt inte i estetiken ändå 
känna att du kom fram till den här åsikten? 
 
S: Om det inte fanns referenser alls? Nej inte direkt kopplat till populärkultur, men ändå till 
någon slags intertextuell referens. Det finns ju intertextuella referenser men inte på samma 
nivå som populärkultur. Utan mer som direkta populärkulturreferenser, som ett quote eller 
bryta fjärde väggen eller referera till modern tid. Utan känns mer som konventionerna i 
fantasyvärlden skulle jag säga.  
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Appendix F -  Intervjumall 
 
TEST (nummer) 
  
 
Testpersonens uppfattning av undersökningen: 
  
  
Testpersonens uppfattning av intertextuella referensers närvaro: 
  
  
Testpersonens uppfattning av intertextuella referenser påverkan på narrativet: 
  
  
Testpersonens upplevda förståelse av de intertextuella referensernas syfte: 
  
  
Testpersonens åsikt om de intertextuella referensernas väsentlighet: 
  
 
Fabula och story: 
 
  
Eventuella kommentarer: 
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