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Sammanfattning 
 

Temat för detta examensarbete är brädspel, därför börjar studien med en genomgång av 
brädspelens historia. Därefter följer en generell genomgång av ett flertal berättartekniker. 
Detta görs för att ge kontext till resten av arbetet. 

Forskningsfrågan för arbetet är: Hur påverkas personens agerande i en fiktiv värld utifrån 
dess känslomässiga koppling till ett narrativ? Denna fråga besvarades med hjälp utav ett 
brädspel. Detta brädspel hade två versioner, en med ett narrativ och en utan narrativ för att 
sedan kunna påvisa skillnader mellan dessa. 

Tjugo personer testade sedan de två artefakterna. Efter testningen hölls kvalitativa intervjuer. 
Dessa användes för att svara på forskningsfrågan ställd. Att testarnas agerande varierade 
mellan de två versionerna var det ingen tvekan om. De narrativa testarna kände en starkare 
känslomässig koppling till karaktärerna i spelet. Om arbete på undersökningen skulle 
fortsätta hade en större testgrupp med större mångfald varit att föredra.   

Nyckelord: Brädspel, Narrativ, Känslor, Cybertext, Moral. 
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1 Introduktion 

 
Idén för detta projekt har arbetats fram sedan hösten 2016 och den har under denna tid 

genomgått stora förändringar. Idén framkom till en början ur mitt stora intresse för brädspel. 

Idén var att se om individer spelade ett spel annorlunda om de hade ett narrativ gentemot om 

de inte hade detta, specifikt för brädspel. Originalfrågan som ställdes för att få denna idé att 

ta språng var ”Hur påverkar olika sociala grupper, specifikt familj, vänner och främlingar, 

sättet en person interagerar med en spelvärld?”. Denna fråga visade sig snabbt vara alldeles 

för vidsträckt och hjälpte inte idén. Frågan lade även större fokus på personers interaktioner 

än på brädspel och narrativ, vilket inte var tanken. Den uttänkta artefakten i detta stadium 

var även alldeles för omfattande. Med en speltid på runt trettio minuter hade den endast 

försvårat testningen och gjort arbetet mer komplicerat med onödigt mycket variabler.  

Fokuset läggs nu istället mer på det narrativa och hur det kan påverka spelaren i en 

brädspelensmiljö. Titeln på projektet är ”Beteendemönster och ett narrativs betydelse i 

brädspel” med frågeställningen ”Hur påverkas personens agerande i en fiktiv värld utifrån 

dess känslomässiga koppling till ett narrativ?”. Frågan besvaras via två stycken korta 

brädspel. Båda versionerna innefattar identiska mekaniker. En av dem innefattar dock ett 

mycket avskalat narrativ medan den andra versionen har ett mycket större fokus på den 

narrativa delen. Valen som testare har gjort i artefakten jämförs sedan mellan de två 

versionerna för att se hur narrativet har påverkat deras val. 

Brädspel har såhär långt varit ett begränsat forskningsfält. Det som forskningen bedrivit 

mest är hur dess tekniker kan användas för att adapteras till något annat. Användandet av en 

berättare är det som beforskats mest, till exempel artikeln Transferring Game Mastering 

Laws to Interactive Digital Storytelling av Peinado & Gervás (2004). 

Att forskningsfältet är litet är både positivt och negativt. Det är negativt då det finns ytterst 

lite fakta att utgå ifrån och arbeta kring, mängden källor att få kunskap ur är få. Den 

begränsade mängden vetenskapligt material är dock även det som gör det spännande då det 

ökar möjligheten att kunna bidra med något av betydelse till forskningen kring brädspel. 
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2 Bakgrund 

Anledningen till att undersöka brädspel i examensarbetet är trefaldigt. För det första så är 
brädspel ett av mina största intresseområden vilket jag ytterligare vill fördjupa mig i, men till 
skillnad från att endast skapa spelet nu även studera inom ämnet. Den andra anledningen är 
att det finns väldigt få vetenskapliga texter och sparsamt med forskning inom ämnet - det 
finns stora möjligheter att bidra till forskningsområdet. Den tredje anledningen är att 
brädspel äger en sådan unik men samtidigt kontrollerad miljö att arbeta i. Detta kan 
förhoppningsvis underlätta för att simplifiera forskningen men samtidigt göra den mer 
intressant, mer om detta i stycke 2.1.2. 

2.1.1 Brädspelens narrativa historia 

Att det finns få vetenskapliga texter ägnade åt just brädspel är märkligt då de har en sådan 

omfattande och betydelsefull historia. Brädspel har existerat längre än digitala spel, filmer 

och till och med det skrivna språket. Attia (2016) berättar om detta och beskriver att tärning 

var det första spelet. De första tärningarna var gjorda av knogben och uppskattas ha använts 

redan 5000 f.Kr.  

Komponenter från den första spelformen (tärningar) skulle småningom bli en essentiell del 

av många moderna brädspel. Vad som är ännu mer intressant är att redan här handlade 

spelet om att bemästra och besegra motståndet - att vinna, antingen mot sig själv eller mot 

andra spelare. Att spela med tärningar kan till exempel liknas vid att spela patiens, i grund 

och botten är narrativet densamma. Narrativet i dessa spel kan argumenteras för att vara 

vinsten kontra förlusten. När tärning spelas förmedlas berättelsen genom 

personen/personerna som spelar snarare än spelet själv då tärningen i sig uppenbarligen inte 

har något väsentligt eget narrativ. Sällskapet, tillfället och miljön förstärker narrativet i dessa 

spel. I till exempel patienser ändras spelet beroende på situationen. Ett parti lär kännas 

väldigt annorlunda om spelaren spelar när denna är ledig, lugn och vilsam jämfört med om 

spelaren är jäktad och har en viktig tid att passa. Plötsligt har spelet en tidspress det inte 

hade innan, en utomstående faktor som bidrar till det specifika partiet. Narrativet finns att 

hitta i alla spel, även om de ibland är mer undangömda.  

Det första spelet som har en aning mer påtagligt narrativ är Senet. Detta spelades under 

3000 år i Egypten mellan 3000 f.Kr. till första århundradet e.Kr. (Maitland, 2010). 

Originalreglerna i Senet är okända men historiker har försökt pussla ihop dem med hjälp av 

skrift, bilder och fynd av det faktiska spelet. Senet spelas av två spelare, dessa har fem till sju 

spelpjäser som ofta refereras till som bönder. Målet är att flytta dessa bönder till ”mållinjen” - 

första spelaren som flyttar alla pjäser dit vinner. Mängden steg avgörs med tärningskast eller 

med kastpinnar. Kastpinnarna var semi-cylindriga med en sida platt och vitmålad, den andra 

sidan var rundad och mörkfärgad med graverade linjer. (Maitland, 2010). Vilken sida som 

pekade uppåt avgjorde mängden steg. Kastpinnarna som används i Senet och det troliga 

sättet de användes på liknar i stort det som gäller spelet tärningar. Liknelser förekommer 

även i enkelheten hos spelidéerna, få högst siffra eller komma först i mål. Det är miljön, 

omgivningen och kontexten från pjäserna som ger ytterligare narrativ till spelandet. Det går 

att argumentera för att det även infaller varierande narrativ beroende på vilka personer som 

spelar mot varandra, till exempel skillnaden mellan att spela mot en vän kontra en främling. 

Artefakten för detta examensarbete använder olika narrativa kontexter medan det är samma 

mekanik i de olika artefaktvarianterna.  

Två stora teman för spel skapades efter Senet skulle kunde komma att vara baserade på 

religion eller militär strategi. Dock om man jämför med Senet hade spelen liknande mål. Det 

religionsbaserade spelet Mehen från Egypten (3000 f.Kr.) gick som Senet ut på att ta sig till 

en viss position och sedan tillbaka, men med ett annat spelbräde och andra interaktioner 
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mellan pjäser. I högre betydelse skiljde de sig åt i den narrativa delen. På grund av kontexten 

i Mehen skiljer sig detta lite mer komplexa narrativ från det i spelet Senet. Spelbrädet i 

Mehen är format som en solgud enligt en solkult (Mehen är i den egyptiska mytologin en 

hjälpande ormliknande gud som assisterar solguden Ra). Spelet blev eventuellt synonymt 

med den ormliknande guden; 

It instead became synonymous with the serpent deity in texts and thought. Tim 

Kendall, an Ancient Egyptian Historian, believed it wasn’t possible to know 

(with the available evidence) whether this deity was inspired by the game itself 

or an already existing mythology. 

(Maitland, 2010) 

Spelet Schack har inspirerat artefakten och detta examensarbete i stor utsträckning. I 

artefakten har spelarna flyttat runt pjäser för att skydda mot attacker, vilket liknar syftet i 

Schack. Artefakten är dock för endast en spelare. Det intressanta är att en i schack sällan 

reflekterar över att denne skickar ut en karaktär för att dö – i spelarens ögon finns det endast 

pjäser med olika namn. Detta arbete ska utforska hur en spelare skulle reagera om dessa 

bönder som skickades ut var riktiga karaktärer med en bakgrund och närstående familj, mer 

om det senare. Det tunga militära narrativet är dolt i Schack, det döljer sig i spelbrädet och 

namnen på pjäserna. Konceptet med ett dolt narrativ är mycket som i Mehen, där är dock 

kontexten mycket tydligare då spelbrädet ser ut som en gud. Kontexten är svårare att förstå i 

Schack då namnet på spelet och spelbrädans utseende inte har något speciellt att göra med 

det narrativa. 

Ett av de tidigaste spelen som fokuserade på att leverera ett narrativ var The Landlord’s 

Game. Pilon (2015) från The Guardian berättar om detta spels historia. Spelet skapades av 

Elizabeth Magie och är vad det berömda spelet Monopol är baserat på. Magie patenterade 

denna spelidé 1903 men sålde den trettio år senare till Parker Brothers för endast 500 dollar. 

Parker Brothers skapade utifrån denna idé Monopol (1935). The Landlord’s game handlar 

enligt Elizabeth själv om ”a practical demonstration of the present system of land-grabbing 

with all its usual outcomes and consequences,” vilket står att läsa i den politiska tidskriften 

The Single Tax Review från 1902 (Pilon 2015). Narrativet utgår här ifrån spelbrädet, det 

spelaren gör, vad som står skrivet på kort och bevismaterial. Precis som i Monopol är det 

uppenbart vilket sorts spel man spelar och vilket narrativ detta vill leverera. 

Det spel som verkligen drog igång den moderna tidens narrativa brädspel var Dungeons & 

Dragons (1974). Dungeons & Dragons är ett rollspel för flera spelare som var först med att 

introducera många idag vanliga koncept för spel som till exempel levels och klassystem. I 

spelet upptar spelaren en roll som en karaktär i en fantasimiljö - personerna som spelas med 

är andra karaktärer i en och samma grupp. En av spelarna är också vad som kallas en 

Dungeon Master eller DM, även kallat Game Master. Denna spelare styr spelsessionen 

genom att läsa upp berättelser för spelarna, beskriva miljöer och slå tärningar för olika 

monster och NPCs (non-player characters). Det är också vanligt att hela 

spelsessionen/spelberättelsen är konstruerad av en DM. I Dungeons & Dragons är rollspelet 

och narrativet i fokus, spelet går att spela på många olika sätt. Det är vanligt att vissa spelare 

helt uppslukas av sina karaktärer och låtsas som att de vore denna individ i det verkliga livet. 

Andra spelar istället som hur de själva skulle ha agerat om spelsessionen hade utspelat sig i 

det verkliga livet. Men det är historierna och interaktionerna skapade mellan spelare och 

karaktärer som gjorde att spelet blev ett stort genombrott. Det skapas unika minnen 

generade utifrån hur spelarna agerar. Ewalt skriver om detta i sin bok Of Dice and Men: The 

Story of Dungeons & Dragons and The People Who Play It detta om spelarnas karaktärer: 
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Because D&D characters can grow, like real people, playing the game becomes a 

uniquely visceral experience. Participants are more motivated to succeed, since 

victories are accumulative. They experience greater joy from those successes, 

since they are more emotionally invested. 

(Ewalt 2014, s 22) 

En väsentlig del av vad som gör att Dungeons & Dragons är annorlunda mot de tidigare 

spelexemplen är målet i spelet. Det finns oftast ett huvudmål, men hur spelarna avancerar 

bestämmer de i stor grad själva. Spelet är alltså ickelinjärt. Deltagarna kan ofta helt ändra 

målet med spelet, bestämma själva vad de borde göra. Till exempel kan ett mål att rädda 

prinsessan ändras till att denna prinsessa egentligen är en ond häxa i förklädnad som måste 

dödas. Att göra egna regler är också uppmuntrat i regelboken, vilket kan skänka ett nytt djup 

till spelberättelsen.  

2.1.2 Berättarkonstens tekniker i spelvärlden 

Att ändra målet och den korrekta vägen för ett spel är något som artefakten försökte uppnå 

med hjälp av narrativet. Korrekta vägar för att vinna diskuteras av Frasca; 

Adventure videogames usually have, at least one "correct" path to win the whole 

game. There is a right sequence of solving that will lead to the triumphal 

denouement of the adventure’s "story". Each time the player fails solving a 

puzzle, either the videogame ends "wrongly" (and the player loses), or the 

player has to continue until she goes through it.[…] 

One particular combination of functions (plot) is the winning one; all the rest 

will lead to the players defeat. 

(Frasca 1999, s 69) 

Detta stämmer i de flesta situationer men eventuellt inte till fullo när det gäller Dungeons & 

Dragons, där målet kan ändras. Det är enklare att få ett brädspel som till exempel Dungeons 

& Dragons att ha en sådan dynamisk spelvärld på grund av av ett den är en människa som 

styr - det går flexibelt att ändra spelreglerna. I datorspel är regler mindre flexibla, spelet kan 

ha några vägar inprogrammerade men det går sällan att ändra det helt och hållet.  

Målet i artefakten är att skydda staden, men spelarna gör detta förhoppningsvis inte på det 

lättaste ”korrekta” sättet, det spelsätt som Frasca (1999) nämner som det rådande vad gäller 

digitala spel. Spelaren finner förhoppningsvis istället ett nytt sätt att lösa problemet, en väg 

som är genomtänkt samt visar hänsyn gentemot karaktärerna i världen. Spelet blir troligen 

svårare genom dessa val, men spelarna kanske ändå föredrar ett svårare alternativ på grund 

av moraliska skäl. Det blir olika upplevelser för olika spelare beroende på hur de agerar.  

Det finns viktiga aspekter att dras ifrån de olika upplevelserna som personerna upplever från 

detta narrativ. ”The important lesson to be learned from discontinuous and forking texts is 

that when two readers approach a text they do not have to encounter the same words and 

sentences in order to agree that it probably was the same text” (Aarseth 1997, s 81). 

Det är intressant att läsarna fortfarande skulle anse att de har läst samma text fast den för 

dem var annorlunda. Samma blev det med artefakten, de spelade samma spel men hade olika 

upplevelser, och erfor olika känslor.  

Artefakten blev genom sina olika val något av en icke-digital hypertext eller snarare en 

cybertext som är ett uttryck myntat av just Aarseth: ”I suggest the term cybertext for texts 

that involve calculation in their production of scriptons.” (Aarseth 1999, s 82). Hypertext är 
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ett uttryck myntat av Nelson (1965). Det är en strategi för att organisera text. Dessa 

hypertexter organiseras med hjälp av länkar mellan olika punkter i texten.  

Han förklarar det själv såhär:  

Let me introduce the word "hypertext" ~ to mean a body of written or pic- torial 

material interconnected in such a complex way that it could not conveniently be 

presented or represented on paper. It may contain summaries, or maps of its 

contents and their interrelations; it may contain annotations, additions and 

footnotes from scholars who have examined it. 

(Nelson 1965, s 96) 

En cybertext kan i jämförelse med en hypertext ha val som villkor - detta har införts i 

artefakten. Det finns även i ett flertal spel som till exempel Witcher 3: The Wild Hunt (2015). 

Om spelaren gör ett val försvinner en viss del av berättelsen då spelaren har valt en annan 

väg. Spelarens upplevelse är annorlunda gentemot en annan person som spelat samma spel. 

Texten/spelet/artefakten är ickelinjärt.  

When you read from a cybertext, you are constantly reminded of inaccessible 

strategies and paths not taken, voices not heard. Each decision will make some 

parts of the text more, and others less, accessible, and you may never know the 

exact results of your choices; that is, exactly what you missed. This is very 

different from the ambiguities of a linear text.  

(Aarseth 1999, s 10) 

Artefakten i detta arbete är av ergodisk natur. ”In ergodic literature, nontrivial effort is 

required to allow the reader to traverse the text” (Aarseth 1999, s 8). Spelaren behöver alltså 

göra någon form av ansträngning för att förstå spelets narrativ. Detta är applicerbart på även 

tidigare exempel på brädspel som till exempel tärning eller Schack - narrativet går att finna i 

tärning om man vill hitta det. I Schack går det lätt att förstå det militära undernarrativet om 

spelaren tänker efter vad spelet går ut på.  

Brädspel ger uppenbarligen upphov till en unik och annorlunda miljö med stor möjlighet för 

forskning på grund av dess kontrollerade miljö. Denna kontrollerande miljö var en anledning 

att Velsen, Williams & Verhulsdonck (2009) använde brädspel för sin forskning, något de 

förklarar här: 

The nature of table-top gaming is such that players evolve, grow and maintain a 

rule set that represents an imaginary world. As such this form of gameplay 

provides a unique opportunity to study complex interactive storytelling. 

(Velsen m.fl. 2009, s 109) 

De diskuterar ett nytt perspektiv på digitalt berättande med brädspel som utgångspunkt på 

grund av att det är ett sådant unikt sätt att spela. Narratologi gentemot ludologi i brädspel tas 

även upp. ”As such in table-top, a narratological response is possible to a ludological 

dilemma” (Velsen m.fl. 2009, s 118).  

De beskriver den positiva aspekten med att ha en berättare i spelet. När det finns en mänsklig 

berättare, en Game Master som styr i spelet, blir berättelsen mer dynamisk. ”For example, a 

Narrator can divert a player’s request for an action by responding with a completely new sub 

plot and self contained narrative molecule, as opposed to a single allow/disallow action 

model” (Velsen m.fl. 2009, s 118). Detta kan göra spelet i fråga mycket bättre och möjliggör 

en annorlunda story varje gång. Att inneha en Game Master i artefakten skulle både ha 



9 
 

positiva och negativa effekter. De positiva är just de aspekter som Velsen m.fl. (2009) tar 

upp. De negativa är att testningen skulle bli inkonsekvent då alla testare skulle ha en 

annorlunda upplevelse. Eftersom artefakten innefattar en kort speltid och testas på en stor 

mängd människor är de negativa aspekterna större än de positiva i detta arbete, därav 

avsaknaden av en Game Master. Det kan dock argumenteras för att undertecknad är lite utav 

en Game Master då jag berättar epilogen och vad som kommer hända i spelet. Detta är dock 

inte tillräckligt för att kallas en Game Master om än en variant på en sådan. 

Detta examensarbete handlar mycket om känslor, då det som testas är hur personer agerar i 

världen utifrån deras känslomässiga koppling till spelberättelsen. Det ska alltså skapas ett 

narrativ som kan ge en känslomässig koppling mellan spelaren och spelvärlden. 

Det var till en början viktigt att inse vilka sorts känslor och roller som vanligen kan återfinnas 

i spel. En stor hjälp var konferensbidraget Eight Ways Videogames Generate Emotion av 

Frome (2007). Han menar, som titeln avslöjar, att det finns åtta sätt som spel generar 

känslor. Dessa sätt är direkt relaterade till rollen som spelaren får. Vilken roll spelaren har, 

får denne att uppleva olika känslor. Frome (2007) menar att det finns två spelroller, 

Observer-participant och Actor-participant. Varje roll har fyra specifika känslor, 

nedanstående diagram visar på dessa. 

(Frome 2007, s 834) 

Den rollen som är vanligast för spel är Actor-participant då spelaren ändrar på spelet i fråga 

med sina handlingar medan observer-participant endast tar del utav detta. Detta stämmer 

även för min skapelse då hela idén är att spelaren ska påverka spelvärlden, även om detta 

sker till största del narrativt.  

Om vissa testare agerar annorlunda kan det mycket väl vara för att de inte upplever världen 

likadant och därför blir observer-participant. ”An observer-participant engages with an 

artwork but does not change the material form of the work. In this role, engagement with 

videogames is similar to engagement with films” (Frome 2007, s 832). 

Eftersom de olika spelrollerna ger upphov till olika känslor hos spelaren kan det vara värt att 

ta reda på vilken roll en testar får. En annan viktig aspekt med dessa roller är att de visar hur 

bra artefakten har lyckats - artefakten fick spelaren att agera i spelvärlden och påverka 

spelkaraktärerna.  Därav borde alla spelare till viss del blivit Actor-participant, som alltså är 

normen för spel. Om resultatet skulle ha blivit att testarna känner sig mer som Observer-

participant så skulle artefakten inte lyckats lika bra.  

Målet med projektet är att spelarna ska känna att de har ändrat på något i spelet, vilket är 

viktigt att tänka på vid spelets utformande. Spelarna ska anse att de gör olika val och att det 

som påverkas ska vara känsloladdat. Perron (2005) menar att känslor framkommer genom 

interaktion från spelare och världen.  
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Gameplay emotions arise from the interactions of the gamer with the game(-world) […] But 

inasmuch as you can make your avatar act, you have to make him take action. If not, there 

will be no game. (Perron 2005, s 7) 

Att interaktion och engagemang är viktigt för artefakten är uppenbart då det är av yttersta 

betydelse att spelarna har en känslomässig koppling till narrativet.  

Förutom det ovanstående blev det viktigt att skapa trovärdiga karaktärer som är logiska i 

världen. Inför skapandet av trovärdiga karaktärer grundades i synnerhet i två artiklar. Dessa 

är Autobiographic Knowledge for Believable Virtual Characters skriven av Ho & Watson 

(2006), och Emotional Appraisal of Moral Dilemma in Characters skriven av Battaglino & 

Damiano (2012). Den förstnämnda är intressant då de diskuterar autobiografiskt minne och 

dess betydelse vid skapandet av virtuella karaktärer. Författarna adapterar det till virtuella 

karaktärer för att ”reduce the discrepancy between desired and actual goal states” (Ho & 

Watson 2006, s 7). Det är uppenbarligen viktigt att få karaktärer att ha logiska mål inom 

spelvärlden. Den andra artikeln handlar om användning av moraliska dilemman för att göra 

karaktärer trovärdiga. De vill skapa artificiella karaktärer ”whose emotional appraisal is 

affected by moral values, and shared values in particular” (Battaglino & Damiano 2012, s 11). 

Denna artikel är mindre relevant då de har skapat väldigt avancerade algoritmer för detta 

ämne. Det är dock ändå värt att tänka på att karaktärens moraliska värdering påverkas av 

dess känslor. Dessa två artiklar tar upp viktiga faktorer för att göra karaktärerna i spelet mer 

trovärdiga. Det viktigaste för min artefakt är att karaktärerna agerar logiskt gentemot sig 

själva och mot spelvärlden, både moraliskt och känslomässigt.  

När det kommer till moralfrågan i arbetet har det främst fokuserats på artikeln skriven av 

Hartmann och Vorderer (2010), It's Okay to Shoot a Character: Moral Disengagement in 

Violent Video Games. Deras studie handlar om varför virtuellt våld är njutbart och inte anses 

motbjudande. Deras diskussion om vad som får spelare att känna skuld i stycket ”general 

discussion” var extra intressant. 

Of the four cues that were tested experimentally (justification of violence, 

neglect/distortion of consequences, dehumanization of opponents, condemnable 

action of opponents), only condemnable action of opponents lead to less negative 

affect in Study 1 and justification of violence diminished both users' feeling of guilt 

and negative affect in Study 2. According to the latter finding, fighting for a just rather 

than an unjust cause reduces guilt and negative affect. Independent from the 

manipulated moral disengagement cues, users' familiarity with violent games reduced 

guilt and negative affect in Study 1—perhaps due to learned cognitive strategies—and 

users' awareness of the situation as “just a game” or “just an experiment” reduced 

guilt and negative affect in Study 2—in accordance with the proposed second 

mechanism of moral disengagement in violent games. 

 (Hartmann & Vorderer 2010, s 883) 

Detta är speciellt applicerbart på artefakten då det behövs kunskap om vilka handlingar som 

spelarna är benägna att känna skuld inför. Hartmann och Vorderers undersökning hjälpte till 

med att utforma intervjufrågor. Något som inte hade kommit i åtanke var om testarnas 

tidigare erfarenhet av spel skulle bära någon relevans till resultatet, men enligt Hartmann & 

Vorderer har det uppenbarligen en betydelse. Testarnas medvetenhet om situationen har 

också relevans på studien. Dessa faktorer genomtänktes och försöktes göras så liknande 

varandra som möjligt mellan olika testgrupper. De behöver vara så konstanta som möjligt för 

bästa resultat. 
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Frågan om huruvida artefakten skall vara rolig att spela eller inte kontemplerades innan 

skapandet, då de moraliska valen spelaren kan uppleva i spelet mycket troligen är jobbiga. Är 

det viktigt för testningen att spelet är roligt eller blir det bättre om spelet är känslomässigt 

jobbigt? Här söktes ett mellanting då undertecknad anser att båda känslorna är viktiga. 

Hypotesen var att hur roligt en spelare har kunde visa hur mycket koppling de hade till 

spelet, hur mycket de brydde sig om världen. 

I den icke-narrativa artefakten kommer det roliga från spelets strategi. Denna variant är inte 

speciellt moraliskt ansträngande om personen i fråga inte tänker efter vad det är som denne 

verkligen gör, till exempel att spelaren använder människor som resurser. Min hypotes var 

att karaktärerna endast skulle användas som resurser av spelarna och de inte heller skulle 

känna lika mycket medkänsla i denna version, medan i den narrativa versionen blev det mer 

känslomässigt och moraliskt stridande då man har ett narrativ som berättar om dessa 

”resurser”. Hur dessa moraliska val påverkar spelarens uppfattning om hur spelet var 

intressant och detta omfattade en stor del av studien.  

Malone har till viss del hjälpt till att definiera vad som anses roligt i spel. Här följer ett citat 

där det förklaras att spel med ett vagt mål ansågs som betydligt mindre roligt i hans 

undersökning.  

In other words, the versions in which there was no clear goal, other than a 

vague "keep the ball going as long as you can." were significantly less fun than 

the others. Without a clear goal, the game was not really a game at all.           

(Malone 1981, s 348) 

Innan detta lästes var målet i artefakten tänkt att vara ganska vagt. Men efteråt 

uppenbarades det som en viktig aspekt, speciellt om artefakten på något skulle kunna avgöra 

om spelaren hade roligt. Målet i artefakten är tydligt, överlev attacken och skydda din stad - 

mer om det i metodbeskrivningen.  
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3 Problemformulering  

Det arbetet var tänkt att ta reda på var om en narrativ relation till karaktärer som används 

som resurser i ett spel kunde få spelaren att använda dessa karaktärer annorlunda. Denna 

fråga besvarades med hjälp av artefakten, svaret var att testare agerade annorlunda. Spelet 

Schack har varit en inspiration, och artefakten liknar på många sätt Schack. Pjäserna i 

Schack är resurser som används utan eftertanke, det är krig och spelaren skickar ut sina 

bönder först. Det blir intressant att se om ett narrativ kan få ett liknande spel att spelas 

annorlunda.  

3.1 Metodbeskrivning 

Metodbeskrivningen är uppdelad i två delar. Den första delen går igenom hur artefakten ser 

ut och hur den fungerar lite mer i detalj. Metodbeskrivningens andra del är 

undersökningsmetod, här tas det upp hur testningen gick till väga. 

3.1.1 Arbetets artefakt 

Frågan som ställs i arbetet har besvarats med hjälp av en artefakt i form av två brädspel. 

Dessa brädspel spelades av tjugo testare. De två olika brädspelen skiljde sig endast åt i den 

aspekten att en version ha ett väldigt avskalat narrativ medan den andra versionen har ett 

längre, mer känslomässigt och detaljerat narrativ. Mekaniken är då densamma i båda 

versioner. Min var hypotes att testarna skulle spela de olika versionerna annorlunda då valen 

de gör har en känslomässig förankring i världen i den narrativa versionen jämfört med den 

icke-narrativa versionen. I den icke-narrativa versionen reflekterade inte spelarna lika 

mycket över valen. Speltiden var tänkt att vara runt fem till tio minuter. Den narrativa 

versionen antogs ta längre tid att spela då den ha mer information att ta del av.  

Artefakten är ett spel för en person. Spelarens mål är att skydda sin by från anfall. Detta görs 

genom att använda sig av sina bybor. Spelplanen är i form av en by, byn har en öppning. I 

denna öppning ställer spelaren sitt försvar för att skydda mot attackerande fienderna. 

Fienderna har en hälsa och en skada. Spelaren har två mekanisk olika resurser att slåss med, 

vanliga bybor och en soldat. Bybor har en hälsa och en skada, soldaten har två hälsa och två 

skada. Spelaren måste matcha fiendernas hälsa och attack med sitt eget försvar. Om två 

barbarer attackerar (två hälsa, två attack) kan testarna alltså skydda sig med till exempel 

soldaten och en bybor eller endast två bybor. Mekaniken är av enkel design, det är inte vart 

fokus ligger - spelet bör vara lätt att förstå på direkten. När fienderna har besegrats kommer 

en ny attack med fiender och man får igen sätta ut sina bybor/soldater. Innan den andra 

vågen börjar kommer det ett piratskepp som erbjuder sina tjänster i utbyte mot några bybor. 

Det kommer endast finnas två ronder av fiender i artefakterna om det inte visar sig vara 

alldeles för lite.  

I den icke-narrativa artefakten var min hypotes att byborna/soldater endast skulle komma att 

ses som en resurs. Pjäsernas egenskaper blir allt som spelar någon roll, det är en aspekt som 

även schack tar del av vilket diskuterades tidigare i texten. Hypotesen gällande detta är att en 

signifikant procentsats av spelarna kommer att byta ut byborna för att få hjälp av piraterna 

då byborna endast är resurser.  

Versionen med ett narrativ gav att en introduktion om spelvärlden, byn som kontrolleras och 

dess invånare. Spelaren får information om de olika karaktärerna i byn. Här följer tre 

exempel: Soldaten Albert som från början var slav och inte ville bli en soldat, den elaka 

försäljaren Pernilla som lurar andra invånare på pengar och får dem fulla och Tant Sigrid en 

ytterst otrevlig gammal tant som inte förlåter någon. Kommer spelarna att fortfarande skicka 
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ut soldaten bara för denne har bättre egenskaper även fast det är en karaktär att tycka synd 

om? Eller kommer de att skicka ut den elaka Pernilla eller tjuriga Tant Sigrid i hans ställe? 

Narrativet ska också göra det tydligt att affären med piraterna är slavhandel och hur dessa 

slavar vanligen hanteras. Efter spelet följer även en epilog. Min hypotes var att spelarna 

kommer att känna en känslomässig koppling till byborna/soldaterna i den narrativa 

versionen och agerar därav annorlunda. Detta visade sig även senare i testningen vara en 

korrekt hypotes. 

3.1.2 Undersökningsmetoder 

Att spelets regler/mekanik är lätt att förstå är enligt design då det inte ska komplicera 

besvarandet av problemformuleringen. Testandet var till störst del till för att svara på den 

ställda frågan. Även fast reglerna är gjorda för att förstås så snabbt som möjligt antogs det 

viktigt att testgrupperna skulle bestå av personer som tidigare har spelat brädspel vid något 

tillfälle. Detta är för att ytterligare eliminera missförstånd som skulle kunna uppstå vid 

testsessionen. Testarna skulle heller inte vara experter på området då dessa kan tänkas 

överanalysera spelets mekanik och därigenom missa budskapet. Testarna skulle alltså ha 

spelat något brädspel innan men borde inte vara någon som har forskat inom ämnet. Att de 

studerade inom datorspel ansågs som okej, det var endast om de var forskare inom brädspel 

som ansågs opassande. Endast personer som uppfyllde dessa kriterium efterfrågades, och 

alla testare hade alltså spelat något brädspel tidigare. 

En testare skulle ej spela båda versionerna av artefakten då deras upplevelse av den ena 

versionen lär påverka den andra. Syftet med undersökningen var heller inget som testarna 

bör ha full förståelse för, detta har en risk att påverka deras sätt att spela spelet. Samma 

gäller om de iakttagit när en annan testare testat spelet. Testningen bör därför göras i en 

något sånär enskild miljö.   

Testarnas ålder fick inte vara alltför låg eftersom temat och narrativet behandlar mörka och 

seriösa aspekter. Bortsett från detta så var hypotesen att testarnas ålder inte borde påverka 

resultatet eftersom studien testar känslomässig koppling till ett narrativ, något alla kan ta del 

utav. Dock för att undvika eventuella åldersrelaterade avvikelser var en närliggande ålder 

mellan testarna ett krav. För framtida studier hade det dock varit intressant att ha en större 

testgrupp med olika åldersgrupper, samt att även basera resultat på vilka spel testarna har 

spelat tidigare. Det skulle eventuellt finnas skillnader mellan till exempel äldre människor 

som bara spelat schack och andra traditionella spel utan tydligt narrativ gentemot yngre 

personer med en större spelvariation inklusive både brädspel och digitala spel. Sådana spel 

kan till exempel vara Dungeons & Dragons (1974) och Witcher 3: The Wild Hunt (2015). 

Slutsatsen var att det bör vara testpersoner med liknande ålder för denna studie. Personer i 

min egen ålder är enklast då jag känner ett flertal eventuella testpersoner. Testpersonerna 

hittades genom att de jag kände i rätt åldersgrupp tillfrågats om de kunde tänka sig att delta i 

undersökningen. Det enda negativa med urvalet av testare var mängden kvinnor gentemot 

män. Fler kvinnor än de som deltog tillfrågades från början men av olika anledningar kunde 

de ej medverka på testdagen. Andra som kunde medverka denna dag valdes då istället, men 

dessa var olyckligtvis endast män. Detta homogena urval var alltså baserad på vilka som var 

tillgängliga vid den uttänkta testningstiden. Ett åldersspann på 18 till 30 fastställs för att som 

sagt undvika avvikelser. Att intervjua en eller två personer extra med en högre ålder var dock 

tänkt att ha potentiellt intressant resultat. Testarna borde även ha tidigare spelat något 

brädspel för att lättare komma in i situationen. Det är dock som sagt negativt om experter 

inom ämnet, detta frågades innan testning.  

Efter att testarna spelat artefakten utfördes kvalitativa interjuver för att få svar på 

forskningsfrågan. Den kvalitativa metoden är vald då de fördelar som finns med denna 
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metod passar arbetet väl, jämfört med den kvantitativa metoden. Østbye, Knapskog, Helland 

& Larsen (2003), går igenom några av dessa fördelar i boken Metodbok för medievetenskap. 

”Vi kan få information som annars kan vara svår att få tillgång till. Vi kan prova egna 

hypoteser och kunskapsmodeller under intervjuns gång.”(Østbye m.fl. 2003,  s 101). Det 

enkätens frågor ska omfatta är spelets ämnen och teman - dessa frågor blir svåra att få svar 

på i en kvantitativ enkät och därför fungerar kvalitativa intervjuer bättre. Till exempel skulle 

det visat sig väldigt svårt att få djupgående svar på individnivå om spelarna känner sig som 

Actor- eller Observer-participant i en kvantitativ enkät, då de flesta förmodligen inte vet vad 

detta är. En kvantitativ undersökning hade gett mycket kortare och mindre djupgående svar 

på frågor av denna natur. I den kvalitativa intervjun kan man istället fråga mer specifikt om 

de känslor och tankar testaren har upplevt och därifrån fastställa vilken roll det handlar om. 

Østbye m.fl. (2003) diskuterar även de tre olika typerna av kvalitativa intervjuer, dessa är 

ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. Under arbetet kommer det att 

fokuseras på semistrukturerade interjuver. Detta är för att temat för intervjun kommer att 

vara fördefinierat. Flexibilitet och förmågan att ställa uppföljningsfrågor som Østbye m.fl. 

diskuterar är också något som fungerar mycket väl för ämnet och för mig själv. Østbye m.fl. 

skriver: 

Semistrukturerade interjuver används ofta tillsammans med observation. I en 

observationssituation är det förutseende om forskaren har med sig en lista över 

frågor som han eller hon kan ställa om skulle bli tillfälle att intervjua utvalda 

informanter. 

(Østbye m.fl. 2003, s 102) 

Detta passar undersökningen, då observationerna som sagt var tänkta att utföras medan 

testarna spelar artefakten. Den nämnda listan med frågor är då förutbestämd. Sedan kunde 

det lätt skapas följdfrågor på grund av den semistrukturerade varianten. Helt nya frågor 

kunde även uppkomma då det blir något av en formell diskussion. Detta undersökningssätt 

är attraktivt då känslor som sagt är subjektivt - vissa personer kan svara på dessa frågor med 

lätthet och andra får man ställa följdfrågor till för att komma närmare hur de känner. Den 

semistrukturerade intervjuvarianten gör även att testarna kan förklara bättre vad de menar. 

Detta är något som helt försvinner i en kvantitativ enkät, och denna information skulle vara 

synd att gå miste om. 

Testledaren i sig blir mycket viktigare i kvalitativa interjuver då denne behöver vara flexibel. 

Jag har tänkt att vara fullständigt deltagande i min roll som observatör. "Fullständigt 

deltagande" förklaras av Østbye m.fl. (2003, s 112–113). Det passar bäst för detta arbete då de 

som observeras sedan intervjuades, även för att artefakten kanske behöver förklaras under 

spelets gång. Reglerna till spelet ska inte vara ett hinder för forskningen, det är därför viktigt 

att observatören snabbt förklarar något som är otydligt. Därav är det öppna deltagandet mest 

lämpat. Det som frågorna var tänkta att vara vid detta tidiga stadie var följande: 

1. Var spelet roligt för spelaren? Varför/varför inte? Var spelet i så fall känslomässigt 

jobbigt att spela, varför/varför inte? 

2. Förstod testaren syftet med undersökningen? 

3. Kände sig spelaren känslomässigt kopplad till narrativet och påverkade detta deras 

strategiska val? 

4. Vad var spelarens huvudmål i spelet, vinna eller skydda de karaktärer hen brydde sig 

om? 

5. Kände sig spelaren som Actor- eller Observer-participant? 
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Den första frågan är till för att undersöka om testarna har upplevt spelet roligt - om de har 

funnit känslomässig koppling till spelet är det kanske inte roligt längre då det är jobbigt att 

skicka ut sina karaktärer i strid. Det blir intressant att se om roligt och känslomässigt jobbigt 

går hand i hand eller, som min hypotes säger, att de är exklusiva i relation till varandra. 

Andra frågan var tänkt att eliminera avvikelsen att de hade kunskap om studien sedan innan, 

men den var dåligt formulerad och gav ingen direkt data efter intervjuer. Att veta om testarna 

förstod syftet visade sig vara irrelevant. Den tredje frågan tar reda på vilken koppling de 

kände till narrativet, specifikt om detta påverkade deras huvudmål med spelet. Ändrade 

narrativet spelarens tänkta huvudmål? Men hoppades även svara på till exempel vilka 

karaktärer testarna tyckte bäst om. Denna fråga är som sagt lite komplicerad och kan ställas 

direkt, de attribut som är specifika för de olika rollerna får jämföras med testaren. Fråga fyra 

var väldigt tydlig, den var gjord för att se vad testarnas huvudmål var. Gick testarna på det 

logiska valet som mekaniken och spelet själv levererade (vinna, besegra fienderna genom 

effektivitet) eller fick de ett annat mål? Detta mål var tänkt att bli; att skydda karaktärerna. 

Hypotesen var att om de fick detta mål skulle det till stor del varit på grund av narrativet. 

Detta visade sig också sedan stämma, men det var ett flertal som tyckte att det handlade om  

båda av dessa två aspekter. Femte frågan svarar på vilken roll och vilka känslor testaren har 

använt sig av, detta diskuterades i punkt 2.1.2. 

Hur många personer som bör ta del av undersökningen för att ge trovärdiga resultat är en 

svår fråga. Efter att ha läst artikeln How many qualitative interviews is enough? av Baker 

och Edwards (2012) bestämdes det att undersökningen skulle ha tjugo testare. Baker och 

Edwards har i denna artikel tillfrågat en stor mängd forskare just denna fråga. Forskarna har 

inget enhetligt svar och mängden varierar från projekt till projekt. Tjugo testpersoner valdes 

genom jämförelse på de exempel de tillfrågade forskarna tar upp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4 Genomförande  

I denna del av rapporten beskrives den artefakt som skapades för att försöka svara på 

forskningsfrågan och se om tidigare dragna hypoteser visade sig sanningsenliga eller ej. 

Inspirationen som gav upphov till denna artefakt vid namn Skydda Byn kommer att tas upp i 

form av två tidigare spel skapade av undertecknad, samt en djupare inblick i hur andra spel 

som Schack inspirerade arbetet. I punkt 4.2 Korrekt artefakt för arbetet diskuteras det hur 

artefakten Skydda Byn utvecklades och vilka potentiella artefakter som togs i beaktande.  

Avslutningsvis i detta kapitel ges ett progressionsexempel för bilderna som användes på 

karaktärerna och varför just dessa valdes. 

4.1 Förstudie och inspiration 

Idén för detta arbete är något som jag arbetat och funderat på under en lång tid. Förarbetet 

till examensarbetet inspirerades huvudsakligen av fyra spel. Två av dessa är egna spel 

skapade innan examensarbetets början, de andra två är Schack och Dungeons & Dragons 

(1974). De spelen som skapats av mig själv har skapat heter WarCradle och Farmers at the 

Walls. Dessa spel inspirerade den nuvarande artefakten i dess tidiga utvecklingsstadium.  

                       Figur 1: WarCradle. 
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WarCradle är ett spel som följer en lätt struktur lik den hos Monopol. (1935) - slå tärningen 

och gå med din pjäs den mängd som tärningarna visar. En spelare vinner spelet när denna 

har tagit över alla zoner (skogen, snölandet, stranden och vulkanområdet). Zonerna tas över 

när spelaren landar på mittenrutan för den specifika zonen. Kontroll tas med hjälp av spelets 

tre resurser - mat, guld och soldater. När en spelare har vunnit ges en kort epilog om hur 

spelvärldens framtid kommer att se ut. Denna varierar beroende på hur vinnaren av spelet 

betett sig under spelets gång (god eller ond). Spelet kan även ta slut när alla spelare har 

samma nivå av godhet eller ondska. De kan då komma överens om att avsluta spelet och alla 

spelare blir vinnare. Någon kan dock välja att bedra sina medspelare och spelet fortsätter då, 

det ger spelet en intressant och unik dynamik. Det som gör detta spel ännu mer intressant 

och relevant för det nuvarande arbetet är de val som en spelare måste göra under spelets 

gång. Dessa val gör spelaren när en spelare drar ett av tre olika kort. Dessa kort är chanskort, 

regelkort och zonkort. Hur och var man får de olika korten är inte relevant för detta arbete, 

det är dock relevant vad de gör och hur det inspirerade artefakten som användes för testning 

i detta examensarbete. Korten ger spelaren olika val, här följer exempel på de tre olika 

korten.  

Chanskort:  

Dessa kort har väldigt stor variation och kan vara både bra och dåliga, många ger val till 

spelarna men det finns enklare simplare kort som endast ger en resurs.  

You hear of a rumor about pirates attacking the beach zone the next turn. Either show this 

to the other players and gain 1 good or keep it for yourself and gain 1 evil. The master of the 

beach zone can reinforce the beach zone for with 2 soldiers and 2 gold. 

Regelkort: 

Regelkort ger spelaren chansen att ändra på spelets regler permanent, temporärt eller tills ett 

nytt regelkort dras. Dessa kan vara att kapacitet för en resurs ökar, ökad chans att få bra 

tärningsslag eller att spelarnas steg fördubblas ett antal ronder.  

Permanent: The maximum food capacity is increased by one. 

Until a new rule card: The dice can no longer roll 6 for the players, except the player who 

got this card. If a 6 is rolled it is instead a 1. 

Temporary: For two rounds the steps you walk are doubled. 

Zonkort: 

Zonkorten är det i spelet som ger spelarna resurser. På alla dessa får spelaren göra ett utav 

tre val. Här följer ett exempel, kortet i fråga är från strandområdet: 

Choose one of three: 

1: Buy a fishing rod and do some fishing. Gain 3 food lose 1 gold. (Gold loss will be 

prevented if fishing rod has been acquired already. 

2: Lie to some kids to catch urchins for you in return for a treasure. They come back with 

bloody hands and a few urchins. Take the urchins and leave them with a “magic rock” that 

you found on the road while they were working. Gain 5 food, and 2 evil. 

3: Walk down to the docks and night and start up a human trade business. Gain 2 gold 

every turn as long as you own the beach. Gain 3 evil and the realm gains 2 despair points. 

WarCradle har mycket större till innehåll än ovanstående, men det relevanta är att många 

bra narrativa idéer från detta spel togs vidare och utvecklades till den nuvarande artefakten. 
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Tanken var att spelet skulle involvera mycket val, och att temat och narrativet skulle vara 

någorlunda nedstämt med slaveri som exempel på ett moraliskt dilemma. Detta tas senare 

upp när artefakten Skydda byn gås igenom. 

Det andra spelet som var en inspiration var Farmers at the Wall. Det är ett narrativt brädspel 

som mekaniskt är likt artefakten för arbetet. Jämfört med att många narrativa tankar togs 

från WarCradle togs mycket mekaniska idéer från Farmers at the Walls. 

 

 

Farmers at the Walls är ett kooperativt brädspel där det gäller att skydda muren från 

attacker utav fiender. Detta görs 

genom att placera sina pjäser i 

murens öppning och torn. Alla 

pjäser har en viss mängd steg de kan 

gå. De olika spelarna har hand om 6 

pjäser var. Pjäserna har olika mängd 

attack och hälsa, likaså har 

fienderna. De vanliga byborna (de 

med rött hår) kan uppgraderas till 

soldater eller adelsmän, dessa har 

olika förmågor. Soldaterna kan 

sedan uppgraderas till generaler 

som är ännu starkare. 

Uppgraderingar görs med resursen 

guld. 

Figur 2: Farmers at the Walls. 

Figur 3: Farmers at the Walls, attackexempel. 
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Fienderna attackerar från de olika ingångarna på muren. De kan dyka upp från olika håll 

samtidigt och detta etableras innan ronden börjar. Spelarna får då tid att flytta sina pjäser för 

att kunna förbereda för attacken. Det är här den kooperativa aspekten kommer in, då en 

spelare kan behöva skicka sina pjäser till sin medspelares huvudentré. Spelet är mycket 

komplicerat i hur striderna fungerar. Till exempel om en pjäs står i ett torn multipliceras dess 

attack beroende på vilken pjäs det är. Varje spelare har även en hjältekaraktär som är mycket 

starkare än de andra och har en speciell förmåga. Det finns även en pjäs som interagerar med 

hamnen och får därigenom guld till byn som används för uppgraderingar. På många sätt är 

artefakten till detta arbete, Skydda byn, en förenklad efterträdare till Farmers at the Walls. 

Förutom dessa två egna spel är det två andra som varit stor inspiration till inte bara 

artefakten utan hela arbetet och mig som person. Dessa har nämnts tidigare i punkt 2.1.1 

(Brädspelens narrativa historia), Schack och Dungeons & Dragons. Tanken bakom 

examensarbetet är på något sätt en blandning av dessa två spel till en mer komprimerad 

version. Från Schack kommer användandet av pjäser och hur dessa endast ses som en resurs 

gentemot hur en spelare ser vanliga karaktärer i ett spel. Hur spelaren skulle agera om dessa 

resurser var en etablerad karaktär är hur artefakten Skydda Byn bygger vidare på Schacks 

narrativ. 

Dungeons & Dragons har inspirerat mitt narrativ och det har även gett exempel på hur en 

liten komprimerad by kan byggas upp. Precis som byn i artefakten känns den levande tack 

vare narrativet som berättas genom karaktärerna och omgivningen. Undertecknad har själv 

skapat flera Dungeons & Dragons-kampanjer och deltagit i desto fler, kunskapen därifrån 

har hjälpt artefaktens karaktärer till det bättre. Det har också hjälpt uppbyggandet av byn 

vara mer logiskt.  

4.2 Förarbete 

Dessa två spel, WarCradle och Farmers at the Walls skapades alltså innan examensarbetet - 

de var båda kandidater för att omskapas till artefakten men de var uppenbarligen alldeles för 

komplicerade. Innan artefakten Skydda Byn hade skapats genomgick den många iterationer. 

Två tidiga versioner fokuserade mer specifikt på en av de två aspekter som kändes viktigast 

för att kunna svara på frågan. Dessa två aspekter är valmöjligheter och karaktärsnarrativ. 

Tanken om ett narrativ till en spelpjäs eller en resurs kommer som sagt från Schack och svåra 

moraliska val kommer från WarCradle. Skydda Byn blev sedan en blandning av dessa två 

aspekter med mekanik och spelplan inspirerad av Farmers at the Walls.  

Det första av dessa två tidiga versionerna var en variant på Schack med ett rymdtema 

(science fiction, sci-fi). Spelet hade aldrig något namn men det byggde på idén med att 

pjäserna som spelades med var mer än bara en resurs. Spelbrädan var inspirerad av 

Tredimensionellt schack. Det är en variant på Schack först skapad i Tyskland av Maack 

(1907), då vid namnet Raumschach - tyska för rymdschack (Balden och Bodlaender). Den 

mest kända rymdschack-varianten är den som visades i TV-serien Star Trek (1966 - 1969) i 

ett flertal avsnitt. Den har även varit med i andra Star Trek-serier. Huvudskillnaden med 

tredimensionella schackspel är att de använder sig av fler än en spelbräda som är placerade i 

olika höjd. Detta gör det möjligt för pjäserna att röra sig i tre dimensioner. Tanken med 

artefakten var att det skulle finnas fem spelbrädor - en stor i mitten, en mindre ovanför den 

stora och tre stycken som cirkulerade runt. Brädan skulle likna ett solsystem, för att bygga på 

sci-fi-temat. Det som gjorde artefakten relevant var att spelarna skulle få skapa sitt eget 

narrativ för deras pjäser. Pjäserna skulle vara mer etablerade än i Schack och ha en kort 

bakgrundshistoria, men till skillnad från Schack skulle spelarna dessutom ha en huvudpjäs - 
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deras ”moderskepp”. Med denna skulle spelaren kunna uppgradera och rekrytera pjäser som 

moderskeppet interagerade med på spelplanen. Denna pjäs skulle vara personlig för spelaren 

med ett eget namn. Detta var ett första försök till att göra spelpjäserna till något mer än en 

bara en resurs. Dock var det viktigt att spelpjäsen inte sträckte sig utanför brädspelscenariot 

och fortfarande bara var en enkel spelpjäs. Tyvärr var denna idé alltför komplicerad och 

stötte på ett och annat problem. Det största problemet var att artefakten i detta skede inte 

kunna svara på frågeställningen på bästa sätt, samt att det skulle vara mycket svårt att få 

fram testresultat. Därav lades idén ner. 

Den andra spelidén som var mer inriktad på valmöjligheter var ett mycket enklare spel. Det 

handlade om vägval, och här kläcktes idén om att ha två artefakter som kan testas mot 

varandra - en med ett narrativ och en utan. Detta spel hade inget annat namn än arbetstiteln 

Stigar och Val.  

Spelet gick ut på att spelaren ska flytta sin pjäs (som börjar vid den röda cirkeln) till ett av de 

fem sluten på stigen. Det första spelaren gör är att välja om denna skall gå åt höger mot 

skogen eller vänster mot bärbuskarna. Hen ställs sedan inför flera korsningar och är till slut 

vid ett av sluten. Spelaren utan narrativ möts inte av mycket mer än detta. Spelaren med 

narrativ däremot blir berättad en historia innan spelets början. Hen får veta att det finns till 

exempel troll i skogen, yetis i bergen, guld vid vulkanen som inte har nån risk för utbrott och 

Figur 4: Stigar och Val 

Figur 4: Stigar och Val. 
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så vidare. Berättelsen skulle då vara det som fick spelarna att gå åt olika håll och det skulle bli 

uppenbart om det gjorde någon skillnad mellan de två artefakterna. Kontexten ger logik till 

spelarnas situation och får dem att gå åt det hållet som den versionen etablerar som logiskt. 

I slutändan blev denna idé också ogynnsam då testaren i princip endast skulle följa 

instruktioner istället för att göra val beroende på personliga åsikter och en känslomässig 

koppling till narrativet, något som istället Skydda Byn har. Tanken med att det skulle finnas 

två versioner, en med narrativ och en utan kom dock härifrån. Även idén med att vissa val 

blir logiska när spelare har differerande kontext.  

4.3 Artefakten: Skydda Byn 

Skydda Byn är ett litet kort strategiskt brädspel där du skall skydda din by med hjälp av dess 

åtta invånare. Detta görs genom att placera invånarna i murens öppning. Det kommer sedan 

två omgångar av fiender, först två fiender och sedan tre. Invånarna i byn har en attack och en 

hälsa precis som fienderna, detta betyder att de byter ut varandra - en invånare för en fiende. 

Undantaget är soldaten Albert. Han har två attack vilket innebär att han kan döda två stycken 

fiender, dock stupar han fortfarande eftersom han har en hälsa som alla andra i byn.  

 

 

Figur 5: Skydda Byn, bild av analog version. 
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4.3.1 Två versioner, digital och fysisk 

Två versioner gjordes av spelet för att underlätta testningen, en fysisk (figur 5) och en digital 

(figur 6). Hur en testning gick till väga står mer i detalj finns att läsa i appendix c. 

Kontrollschemat till den digitala versionen finns även att läsa om i appendix d. Spelbrädet är 

skapad i RPG Maker MV (2015), bilderna till karaktärerna är även de hämtade därifrån. Den 

digitala versionen av artefakten är skapat i GameMaker: Studio Professional (1999). De är i 

stort sett identiska förutom att testarna klickar på en startknapp istället för att undertecknad 

säger start och sätter ut de två första fienderna. För att gå till nästa rond klickas det även på 

en pil istället för att manuellt sätta ut fienderna. Ett urval av de digitala testarna blev 

tillfrågade om de trodde att de agerat annorlunda om spelet varit utav en fysisk version. 

Ingen av dem ansåg att det hade varit någon skillnad alls om det var ett fysiskt brädspel 

istället, mycket för att det var karaktärerna och narrativet som stod i fokus. Dessa aspekter är 

inget som differerar sig i versionerna. Digitala brädspel är dessutom inget nytt eftersom 

många brädspel finns att spela online på samma sätt som man hade spelat dem fysiskt. På till 

exempel boardgamearena.com finns det 121 olika brädspel, från Carcassonne (2000) till 

Schack, med tusentals användare att utmana. Dungeons & Dragons (1974) är också vanligt 

att spelas online på till exempel roll20.net.  

Det enda skillnaden som skulle kunna anmärkas är sällskapet och miljön, vilket kan ge 

upphov till en annan spelupplevelse. Detta är dock inte speciellt relevant i ett spel som 

Skydda Byn där det endast är en spelare. Miljön som testaren befann sig i bör inte ha 

påverkat resultatet mellan den fysiska och digitala versionen då alla testade i en lugn miljö 

som de kände sig hemma i. Det var ingen i bakgrunden som störde undersökningen hos 

någon testare, och alla testare var själva i rummet när de testade. Det var heller ingen testare 

som var stressad eller hade bråttom till ett jobb eller liknande. 

Att den fysiska kontra digitala versionen kan kännas annorlunda upphävdes ännu mer 

genom en konversation med testaren via Skype (Skype 2003) under hela spelsessionen. 

Testarna hade skärmdelningsfunktionen igång vilket gjorde att de kunde observeras till fullo 

men också för att ge en känsla av iakttagelse, precis som det hade varit i en fysisk variant. 

Den fysiska och digitala testningen var därför identisk nog för att undvika eventuella 

avvikelser. Det var bara för en testare (testare 7) som skärmdelningen inte fungerade, därför 

var han en av de jag frågade om just digital kontra fysisk testning efter denna konversation 

med testare 7: 

F = Testledare (Benämns som F då det är min initial), T = Testare. 

F – Tyckte du att det påverkade dina val att brädspelet var digitalt? I så fall tror du att det var 

på grund att vi inte hade skärmdelning, så jag inte observerade allting? 

T – Hm, nej, tror jag hade tänkt samma med vanligt brädspel. Bakgrundshistorierna var 

starka och karaktärsikonerna bra, och hela stilen gjorde att det kändes som ett brädspel. 

Testaren sa dock även att det inte kändes speciellt känslomässigt då det var rätt avskärmat 

när det var i datorn. Detta sade han vid ett senare tillfälle i intervjun och följdfrågor till detta 

ställdes därför.  

F – Var det känslomässigt eller jobbigt i den stilen?  

T – Nae, inte speciellt kändes ändå ganska avskärmat för det var i datorn. 

F – Vad menar du, utveckla. Du sa ju att det inte var någon skillnad mot brädspel gentemot 

datorn. 

T - Jo, men det hade ju varit avskärmat i ett brädspel med. 
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F - På vilket sätt, menar du att det är avskärmat, menar jag. 

T - Ja, eller "inte på riktigt" liksom. Jag tyckte om vissa karaktärer mer än andra, men var 

samtidigt medveten om att det var ett spel. 

F -Aha då förstår jag. 

Testaren menade alltså att han kände likadant i ett brädspel, det handlade endast om att 

testaren var medveten om att det var ett spel och tyckte därför det kändes avskärmat. 

Andra testare svarade på frågan: 

F – Tyckte du att det på något sätt påverkade att brädspelet var digitalt? 

T - Skulle inte säga den nej, nej det påverkade inte. 

En annan sa:  

T - Umm nej, det tror jag inte. 

Figur 6: Skydda Byn, digital version. 
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Det här är ett urval att svaren. Frågan i sig ställdes inte alla som testade den digitala 

versionen då det inte var relevant. Det är också därför frågan inte står med i transkriptet. 

Hypotesen var att det inte var någon skillnad mellan den digitala och den fysiska, den skulle 

då endast stärkas med hjälp av ett urval av testarnas åsikter. Ett annat argument för 

avsaknad av skillnader är att det inte existerar några avvikelser i svaren från den digitala 

gentemot den fysiska versionen. Därav är det inte preciserat huruvida en testare använde den 

digitala eller den fysiska versionen då dessa var helt enkelt samma sak när det kom till 

undersökningen. 

4.3.2 Spela spelet 

Spelet har som sagt en narrativ och en icke-narrativ version. Det är tre aspekter som skiljer 

dem åt, annars är spelen densamma. Nedanstående beskrivning gäller den icke-narrativa 

versionen då den narrativa är likadan förutom tre ytterligare aspekter. Spelet börjar med 

omgång ett där två fiender attackerar byn. Spelaren får då välja vilken eller vilka invånare i 

byn denna vill använda för att besegra dessa två. Dessa invånare kommer inte att återvända 

vid ett senare tillfälle utan är permanent döda. Hen kan välja antingen soldaten som dödar 

båda fienderna eller två stycken av de andra invånarna. När de två fienderna har besegrats är 

rond ett slut. Innan rond två börjar blir spelaren informerad om att det kommer in ett skepp 

till byns hamn. Här kan spelaren byta en invånare mot att skeppet skjuter ner två fiender i 

nästa rond (valfritt). Notera att spelaren själv inte vet hur många fiender det kommer i nästa 

rond, samt att de inte vet hur många ronder det är. Efter att spelaren har bestämt sig börjar 

rond två. Tre fiender ställs i murens öppning. Om hen valde att byta en invånare till båten 

försvinner två av fienderna och det är endast en kvar, om inte är det tre stycken att besegra. 

Efter fienderna i rond två har blivit besegrade är spelet slut och byn är räddad.  

De tre aspekter som skiljer de två versionerna åt är dessa: 

4.3.3 Karaktärerna 

Karaktärerna är den största skillnaden mellan de två versionerna. Innan spelet börjar för den 

narrativa versionen får spelarna läsa en bakgrundshistoria om karaktärerna i byn. Dessa är 

skrivna i karaktärskort med namn, ålder, yrke och en kort bakgrundshistoria. Siffrorna i 

hörnet är deras hälsa/attack. Här nedan följer de åtta karaktärskorten.  
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Figur 7: Pernilla, bakgrund. Figur 8: Greger, bakgrund. 

Figur 9: Astrid, bakgrund. Figur 10: Roger, bakgrund. 
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Figur 11: Tant Sigrid, bakgrund. Figur 12: Sten, bakgrund. 

Figur 13: Baltazar, bakgrund. Figur 14: Albert, bakgrund. 
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Dessa bakgrundshistorier och citat är vad som får spelaren att lära känna karaktären i fråga 

och bygga en känslomässig koppling till dessa. En hypotes med detta var att till exempel 

Albert skulle vara mer använd i den icke-narrativa versionen då han endast ses som en resurs 

och en bättre sådan. I den narrativa versionen lär man känna honom och tycker synd om 

Albert, eventuellt används han då inte. Om detta stämde och om de andra hypoteserna i 

resultatet återkommer i utvärderingskapitlet (kapitel 5, s 31). 

I spelet finns två av de tre karaktärsdimensionerna av karaktär som Lee Sheldon (2014) 

nämner. De tre typerna är den fysiska karaktären, den sociologiska och den psykologiska. Det 

är den fysiska och den sociologiska karaktären som kan återfinnas i Skydda Byn. Den fysiska 

är ofta stereotypiskt skriven till dess roll, Sheldon skriver” So we draw (both in words and 

pictures) our characters to fit their roles in our games. And most often, they’re drawn to 

reflect the character’s personality or function in the game” (Sheldon 2014, s 42). 

Karaktärerna i spelet är helt klart fysiska och de är gjorda för att reflektera sin personlighet 

och dess funktion. Det är trots allt tänkt att spelarna själva ska skapa en personlighet till 

karaktären. Dock är denna personlighet redan förutbestämd till en viss grad även fast det är 

de själva som skapar den. 

När narrativet i den ena versionen förmedlar innan spelarna börjar spele blir karaktärerna 

sociologiska genom sin bakgrundshistoria. ”The sociological character includes the 

character’s past, her upbringing and her environment, both local and cultural” (Sheldon 

2014,s 42). Karaktärerna blir nu något mer, spelaren får en djupare förståelse för vem de är. 

Sheldon berättar även att narrativet (den sociologiska dimensionen) står över den fysiska 

dimensionen då denna ändrar den logiska fysiska dimensionen karaktären har. Det kan 

argumenteras för att spelet innehåller även den tredje dimensionen, den psykologiska 

karaktären. Dessa karaktärer styrs av handling. Sheldon menar att det är bäst för att ”reveal 

the pshychological dimension of a character in a moment of crisis” (Sheldon 2014, 44). Byn 

står uppenbarligen inför en kris i spelet, fast det är istället spelaren som ger vissa av 

karaktärerna den psykologiska dimensionen. Intressant nog skapade många testare av den 

icke-narrativa versionen sitt eget narrativ. Testare 20 tänkte till exempel att det här om Tant 

Sigrid: ”jag kan inte slåss men om detta hjälper oss skulle jag göra det för folket”. Kan man 

argumentera för att detta fick Tant Sigrid till att få den psykologiska dimensionen, även fast 

hon inte hade den andra sociologiska dimensionen? Testare av den narrativa versionen 

kunde också skapa psykologiska karaktärer. Ett exempel är att de använde soldaten heroiskt 

för att rädda två andra bybor fast de tyckte om honom. Det gjorde att soldaten fick alla tre 

dimensioner.  

Soldaten är förmodligen den enda karaktären som fick ta del av alla dimensioner. Om 

spelarna offrade till exempel någon de inte tyckte om till piratskeppet för att rädda två så var 

det inte karaktärens val. I vissa fall var det soldaten Alberts val för spelarna att offra sig för 

två andra invånare. 

4.3.4 Skeppet 

Skeppet som kommer till byn innan rond två har en annan tyngd i den narrativa versionen, 

skeppet är nämligen etablerat som ett piratskepp och vad som tidigare var en byteshandel av 

resurser är nu slaveri. Testarna av den narrativa versionen fick detta förklarat för sig innan 

de valde vad de skulle göra:  

Nu innan rond två börjar så kommer det in ett piratskepp till byns hamn. Här kan du välja 

att ge en av dina invånare för slaveri till piratskeppet. [karaktärens namn] kommer 

fängslas på skeppet tills de kommer till sin nästa hamn om en vecka. De kommer gå utan 

mat och nästan inget vatten, ingen tillgång till badrum eller liknande. Hemsk miljö. De 

kommer sedan säljas till högstbjudande och tvingas göra gud vet vad. Om du väljer att 
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sälja en invånare till piraterna så kommer piraterna att skjuta ner 2 stycken fiender i nästa 

rond. 

Detta gav valet självfallet mer tyngd och blev mer känslomässigt jobbigt för testarna. Hur det 

påverkade vad de gjorde diskuteras i utvärderingskapitlet. Tillägget av piratskeppet gjorde 

spelet mycket mer känslomässigt och moraliskt ifrågasättande, det uppvisade även stor 

skillnad i intervjuerna mellan de olika versionerna.  

4.3.5 Epilogen 

Den sista skillnaden mellan de två versionerna var att testarna i den narrativa versionen fick 

en epilog, likt det tidigare nämnda spelet WarCradle. Detta slut varierade beroende på vilka 

karaktärer som fanns kvar vid liv. Epilogen blev uppläst för testarna när de hade spelat klart 

spelet som av en Game master från till exempel Dungeons & Dragons. Alla karaktärer har en 

mängd olika epiloger beroende på vilka andra karaktärer som är kvar i byn. Det är i princip 

ett stort antal om: satser. För att förtydliga, om Albert är kvar i byn skall ett av hans slut läsas 

- vilket det blir beror på vem som är kvar. Om Sten inte är kvar i byn blir det Alberts första 

slut, om Sten däremot finns kvar läses slut två upp. Det gjordes ett försök till att återskapa 

detta i ett dialogträd i Twine (Klimas 2009) där man klickade i vilka som var vid liv och sedan 

gav Twine de sluttexter som skulle visas. Detta var dock onödigt, eftersom det inte skulle 

användas av någon annan. Det gjordes därför och sluten lästes upp dynamiskt beroende på 

vilka bybor som var kvar. Sluten för de olika personerna står i appendix A. De står där i den 

ordning de skall läsas. Nedan följer ett exempel på hur slutet kunde bli. Hur det blev just 

detta slut står även i appendix a. 

”Efter attacken och ett flertal dagar av återhämtning började nya ledare att träda fram.  

Albert visade sig vara väldigt bra på att få saker gjort när inte Sten konstant plågade 

honom, han valdes därför till ny borgmästare.  

Greger höll med om att han inte hade varit den bästa av ledare och avgick gärna sin 

position, 

han blev istället en lärjunge till snickaren Roger och de höll tillsammans ihop muren bättre 

än någonsin. 

Roger fortsatte att arbeta på muren, han var dock mycket trevligare nuförtiden när han 

hade fått en lärjunge han fann det mycket tillfredsställande att lära ut sitt yrke till någon. 

Astrid tog över baren som hon gjorde till en sjyst restaurang där det nu även såldes mat, 

makrillen var populärast. Detta gjorde henne mycket glad. 

Baltazar mådde otroligt dåligt under sin vecka på piratskeppet, han blev sedan såld att 

arbeta i en kolgruva. detta gjorde han fram till döden, som kom 4 år senare. 

Byn blev stärkt av attacken under Alberts nya ledning, framtiden ser mycket ljus ut för 

byn.” 

Epilogen blev mycket bra och omtyckt av alla de narrativa spelarna, det var enligt alla något 

som gav kontext till känslorna som spelaren hade. När de fick reda på vad som hände efteråt 

med byn blev de antingen nöjda med sina val eller ångrade att de gjorde på ett visst sätt. Det 

var mycket effektivt och absolut essentiellt för att framkalla känslor. Det finns alltså fyra 

stora skillnader på epilogens avslut, men det finns många variationer på hur själva epilogen 

blir fram till avslutet då det är olika beroende på vilka karaktärer som lever och vilka som är 

döda. Epilogen var förmodligen väl omtyckt för att den gav spelarna agency, Murray (1997) 

är den som har myntat det uttrycket för spel. Hon förklarar det som ”the satisfying power to 
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take meaningful action and see the results of our decision and choices” (Murray 1997, s 126). 

Spelarna fick alltså agency genom att de såg att deras val i spelet faktiskt hade meningsfull 

påverkan på världen. De fick feedback på sina handlingar.  

Testare ett och jag diskuterade just agency och vikten feedback har på detta. Det började med 

att vi diskuterade huruvida det behövde en omgång med fiender till. Vilket vi båda höll om 

inte var något som behövdes i artefakten. 

F = Testledare (Benämns som F då det är min initial), T = Testare. 

F – Jag har funderat på om det ska vara en wave till eller inte, men som det är nu så tycker 

jag inte att det behövs. 

T – Det behövs inte. 

F – Nej, det är väl det jag tyckte om, jag ville bara se vad du tyckte. 

T – Och man får mer feedback, och feedback är viktigt för agency. 

F – Ja precis, för om man gör nästa steg nu, en wave till. Vi säger att det kommer två till eller 

tre. Då är det bara två eller en invånare kvar då blir det inte så mycket, resultat. Hur det blir i 

slutet. 

T – Det är ju inget alls. 

F – Bra att du kände samma. Två frågor till. Kände du att du ändrade på spelvärlden på något 

sätt eller att du endast observerade en handling som tog plats? Gjorde dina handlingar 

faktiskt skillnad? Tänk bok gentemot spel. Vad tyckte du det var mest, var det mest en 

berättelse eller ett spel? 

T – Jag kände att det var ingen skillnad alls fram tills slutet. När man fick feedback, så fort 

jag fick feedback, men jag förväntade mig feedback också. Vilket gjorde att det kändes dåligt 

att göra valen. 

F – Men precis. 

Feedbacken från epilogen var alltså det som gjorde att denna testare kände att han påverkat 

världen på något sätt. Han kände då ånger för vissa av sina val. Testaren blev delaktig i 

berättelsen istället för att vara någon som endast observerade. 
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4.4 Progressionsexempel: Karaktärer/Pjäser  

Spelets karaktärer gick igenom ett antal iterationer. Till en början var alla karaktärer (utom 

Sten) annorlunda från hur de är i den slutgiltiga artefakten. Vilka karaktärer som skulle vara 

trevliga eller otrevliga var dock redan uttänkt, vilket visas nedan med färgcirklar. Gröna 

cirklar betyder trevligast, gul är neutral, orange är otrevliga och de röda karaktärerna är 

hemska. Dessa förblev densamma förutom att Sten ändrades från otrevlig till hemsk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan här var tanken att arbetet skulle använda sig av stereotyper för att göra det lättare att 

få fram tydliga resultat. Detta gjordes på denna bilden utefter var karaktärerna är placerade. 

Karaktären vid det orangea taket ser till exempel ha att av det bättre ställt än den gröna 

karaktären precis under. Tanken är att åskådaren skall stereotypiskt tro att den fattiga är 

otrevligare än de som lever i medelklass, men att narrativet skall säga tvärt emot. Dock är 

inte alla karaktärer i byn omvända, de vid ”The inn” - tavernan är tänkta att vara otrevliga, 

aggressiva alkoholister. Gubben är också här tänkt att vara otrevlig då det inte är något som 

en spelare förväntar sig. Hur stereotyper används här räckte dock inte för att testarna skulle 

påpeka detta. Det var ingen av testarna som kommenterade att områdena ser olika 

rika/fattiga ut. Som tur var detta inte den enda aspekten som var med i spelet. Det var här 

idén dök upp om att skriva narrativ till de olika karaktärerna och göra de mer enskilda och 

känslomässiga. Att använda sig av stereotyper kan ibland i ett narrativ vara förmånligt för att 

Figur 15: Tidiga karaktärer. 
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lätt få de resultat man vill åt. Detta berättar Sheldon (2014) om: ”There may be cases where 

deliberate stereotyping to make a point is even advantageous in fiction” (Sheldon 2014, s 62).  

Användningen av stereotyper gör det mycket tydligt att det är narrativet som ändrar på 

spelarens val. Att en soldat skulle användas i strid samt att man samtidigt inte skulle använda 

ett äldre par för samma syfte är logiskt i en spelvärld, och även i verkligheten. Om de spelare 

som har ett narrativ som inte längre gör det logiska är det tydligt att narrativet är det som 

påverkat dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16: Nya karaktärer. 
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Karaktärerna ändrades sedan till dessa som ses på förra sidan (figur 16), vilket är de gällande 

nivåerna på hur snälla/elaka karaktärerna är. Gubben blev otrevlig till det maximala för att 

verkligen visa på att narrativet gör skillnad, det är samma anledning till varför soldaten är 

grön. Den sista ändringen var att byta ut den andra gröna karaktären till en flicka istället, 

Astrid. Detta var för att ha mer variation mellan män och kvinnor. Astrid (figur 17) ser 

dessutom mindre busig ut pojken (figur 18) på grund av pojkens leende. därav valdes hon 

istället eftersom målet inte var att vända på alla stereotyper. Det var bäst om det inte fanns 

något mönster att följa om vilka som var onda eller goda. Några fler ansikten ändrades – 

figur 20 byttes ut till figur 21 för att lätta på den allvarliga utstrålningen. Soldaten i figur 19 

ändrades också till den soldaten som är i den nuvarande artefakten. Detta gjordes för att 

figur 19 ser orädd och gammal ut vilket inte var det som söktes, medan den soldat som 

valdes, Albert, ser ung och rädd ut. Det sistnämnda var perfekt för karaktärens utstrålning 

och passade bra med dess bakgrund. 

Fienderna i spelet såg till en början ut som figur 22. De ändrades sedan till de tre varianterna 

som syns på figur 23. Detta gjordes för fienden på figur 23 ser farligare ut vilket gör det ännu 

mer ologiskt att en del karaktärer kan besegra honom. Det är fortfarande devis ologiskt att 

Tant Sigrid och Astrid kan besegra de tre nya fienderna men det var inte någon av testarna 

som kommenterade på detta. Att det är ett spel gör att man accepterar den logiken som 

reglerna sätter. Men min hypotes är att det hade varit svårare att acceptera detta om 

fienderna varit figur 22.  

Det finns också en elak kvinna med i spelet, Pernilla. Av samma anledning som att gubben 

ses som elak så kommer spelarna inte i första hand anta att Pernilla är elak då hennes 

trevliga utseende talar mot det. Förmodligen så kommer de spelare utan narrativ inte se 

henne som något hot mot byn. Dill och Thill (2007) berättar att många av de aggressiva 

kvinnliga karaktärerna i nyare spel har fått sin aggression glamouriserad och sexualiserad. 

Det var något jag höll mig borta från då det inte passar här. 

Scenariot som har satts upp i byn är mycket som att sätta upp en teaterpjäs och det finns ett 

flertal paralleller att dra mellan dessa två media.  

 

Figur 17: Astrid. Figur 18: Pojkkaraktär. 

Figur 21: Greger. Figur 22: Tidig fiende. 

Figur 19: Tidig soldat. Figur 20: Tidig karaktär. 

Figur 23: De nya tre fienderna. 
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Brandell (2013) berättar om Aristoteles första och – enda – krav på dramat som gäller 

handlingen. ”Ett drama skulle ha en handling, ”fabel”, som skulle framställas på scenen av 

handlade människor, och denna handling skulle vara enhetlig och fullbordad; den skulle ha 

”en början, en mitt och ett slut”” (Brandell 2013, s 118). Denna scen han pratar om är mycket 

som artefakten förarbetet, spelet i sig är en sorts scen med åtta handlade människor, i sitt 

vardagliga liv.  

Mitten av berättelsen är attacken och det finns även ett slut. Detta slut tar spelets konflikt till 

ända, men för de spelare som spelade den narrativa versionen upplevs slutet även via de 

individuella konflikterna mellan karaktärer. Egri (1960) skriver:  

No dialogue, even the cleverest, can move a play if it does not further the 

conflict. Only conflict can generate more conflict, and the first conflict comes 

from a conscious will striving to achieve a goal which was determined by the 

premise of the play.  

(Egri 1960, s 137)  

Detta anses mycket applicerbart på spelets slut. Konflikten i form av attacken får 

karaktärernas individuella konflikter att röra sig framåt vilket på något sätt är själva 

berättelsen i spelet, beroende på vilka som dör. Dessa konflikter skapar alltså slutet. Denna 

första konflikt Egri talar om skapas för de spelare av den narrativa versionen i just narrativet, 

när spelaren läser om karaktärerna och lär sig vilka konflikter som finns mellan dessa. De 

konflikterna styr sedan hur spelaren spelar spelet. För spelare utan narrativ är den första 

konflikten attacken, det som styr deras berättelse kan därför menas vara mer strategi och 

effektivitet.  
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5 Utvärdering 

Detta kapitel innefattar allt som har med testningen att göra. Först ut är en presentation av 

undersökningen. Här inkluderas hur många testare som undersökningen bestod av, vilka 

frågor som ställdes samt testarnas ålder, kön och yrke. Efter detta följer en analys av 

resultatet där all relevant data genomgås med hjälp av en mängd olika grafer. Slutligen i detta 

kapitel följer de slutsatser som kan dras av all data - resultatet av undersökningen.  

Alla intervjuer finns transkriberade i appendix - e. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen genomfördes under fyra dagar för att försöka minska potentiella avvikelser. 

En eventuell avvikelse som kan skapa problem är att jag som testledare inte agerar likadant 

på första intervjun gentemot sista det till exempel skiljer en månad mellan dem. Alla testare 

blev tillfrågade samt godkände om att få konversationen inspelad. Testarna var tjugo 

personer i åldrar från 18–30, med två stycken undantag i åldrarna 50 och 53. De två 

undantagen blev utvalda för att se om det var någon märkbar skillnad på svaren i den 

åldersgruppen, men det enda som kan anmärkas är att dessa två personer hade lite svårare 

att förstå vissa frågor. Men efter att dessa förklarades fanns ingen märkbar skillnad. De två 

personerna testade var sin variant av artefakten – en med narrativ och en utan.  

De två första testarna av varje artefakt sågs som en pilotomgång för just den artefakten, men 

eftersom ingenting behövde ändras efter pilotundersökningen så är dessa två tester 

medräknade i den riktiga undersökningen. Det enda som ändrades var att ytterligare en fråga 

lades till under intervjun. Frågan var olika beroende på vilken version det var: 

Tror du att du hade spelat annorlunda om det fanns bakgrundshistorier till varje karaktär, 

så man lärde känna dom lite innan spelets början? 

Tror du att du hade spelat annorlunda om bakgrundshistorier inte hade funnits? 

Dessa två frågor ställdes till testarna i pilotundersökningen också, dock i efterhand. 

Här följer två tabeller på de tjugo olika testarna - en för de narrativa testarna och en för de 

icke-narrativa testarna:  

  

 

Figur 24: Narrativ tabell. 
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Frågorna som ställdes utgår ifrån det som är skrivet under punkt 2.1.2 på sidan 11. 

1. Var spelet roligt för spelaren? Varför/varför inte? Var spelet i så fall känslomässigt 

jobbigt att spela, varför/varför inte? 

2. Förstod testaren syftet med undersökningen? 

3. Kände sig spelaren känslomässigt kopplad till narrativet och påverkade detta deras 

strategiska val? 

4. Vad var spelarens huvudmål i spelet - vinna eller skydda de karaktärer hen brydde sig 

om? 

5. Kände sig spelaren som Actor- eller Observer-participant? 

Detta var en grov tanke på vilka frågor som skulle besvaras under testningen innan 

artefakten var skapad. Exakt dessa kunde självfallet inte ställas till testarna, men frågorna 

formulerades med dessa fem tankar som bas. Det blev till slut sex frågor och testaren fick 

även dela med sig av egna tankar eller kommentarer innan inspelningen avslutades. 

1: Vad tror du syftet var med undersökningen? 

2: Vad styrde dina val i spelet - var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet eller var det något annat som styrde? 

3: Vad kände du var huvudmålet i spelet för dig - effektivitet eller skydda de karaktärer 

man tyckte om/synd om? 

4: Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast observerade 

något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot ett interaktivt 

spel. 

5: Var spelet roligt och var det känslomässigt att spela, varför/varför inte? 

6: Tror du att du hade spelat annorlunda om det fanns bakgrundshistorier till varje 

karaktär, så man lärde kännas dom lite innan spelets början? 

Tror du att du hade spelat annorlunda om bakgrundshistorier inte hade funnits? 

7: Egna tankar eller kommentarer från testaren. 

Frågorna blev i helhet användbara och gav goda resultat. Vissa var dock bättre än andra och 

vissa borde i efterhand ha omformulerats. De frågor som inte riktigt fungerade som uttänkt 

var fråga ett och fråga fem. Frågornas negativa och positiva aspekter kommer nu att 

genomgås. 

Figur 25: Icke-Narrativ tabell. 



36 
 

5.1.1 Frågornas relevans 

5.1.2   

Fråga 1: Vad tror du syftet var med undersökningen?  

Den första frågan gav inte mycket värdefulla data då den egentligen inte svarade på något 

konkret. Om testarna kunde lista ut vad testet handlade om är ju inte relevant utan frågan var 

med i undersökningen till största del på grund av nyfikenhet. 

Det var intressant att höra de olika gissningarna. Det var dock inte helt värdelös information 

eftersom det visade till viss grad om testarna hade någon förkunskap om undersökningen. 

Dessutom var det möjligt att antyda om deras påhittighet påverkade resultatet på något sätt. 

Det var uppenbart för många att det på något sätt undersökte vilka invånare man använde i 

striden. Testare ett gjorde den bästa gissningen: 

T - Jag tror att syftet med undersökningen var att se hur en backstory och ett narrativ och en 

personlighet på en karaktär kan påverka hur villig man är att offra, använda och utnyttja 

karaktären på olika sätt som en resurs. 

Det han påpekade gällande resurs var väldigt intressant då det är precis det som arbetet 

handlar om. Det var dock ingen som förmodade att undersökningen innefattade två olika 

artefakter. Värt att notera är att denna testare var en game writer, han tänkte uppenbarligen i 

liknande banor som mig.  

Fråga 2: Vad styrde dina val i spelet - var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet eller var det något annat som styrde? 

Fråga två gav mycket bra data. Den visade tydligt om testarna ansåg att det var narrativet 

som styrde deras val eller om det var något annat. Samma fråga ställdes till båda 

testgrupperna då det var ett flertal av testarna inom den icke-narrativa versionen som 

fortfarande upplevde att narrativet styrde. Antingen skapade de sitt eget narrativ eller så gav 

bilderna och spelplanen ett tillräckligt starkt narrativ. 

Fråga 3: Vad kände du var huvudmålet i spelet för dig - effektivitet eller skydda de 

karaktärer man tyckte om/synd om? 

Denna fråga var mycket tydlig och lätt att förstå för alla. Den gav väldigt tydliga fakta som 

kunde enkelt översättas till ett diagram. Svaren från testarna var informativa, utvecklande 

och gav bra information, därtill pekar frågan på en tydlig skillnad mellan de olika 

artefakterna. Återkommer till detta i analysen i mer detalj. 

Fråga 4: Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot ett 

interaktivt spel. 

Likt fråga tre gav fråga fyra konkreta data som kunde göras om till diagram för snabb 

avläsning. Dock till skillnad från fråga tre var fråga fyra den mer komplicerad och vissa 

testare hade svårigheter att förstå den. Om testaren inte förstod frågan delades den upp 

dynamiskt i varsin del samt att frågan förklarades ytterligare. Frågan gav uppskattade 

resultat då den lyckades få svar på om testarna kände sig Actor- eller Observer-participant, 

uttryck förklarade av Frome (2007). Utan att frågan behövde använda sig av dessa svåra 

termer kunde den istället omformuleras med ord som testarna förstod. 

Fråga 5: Var spelet roligt och var det känslomässigt att spela, varför/varför inte? 
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Den femte frågan var tveklöst den som var sämst formulerad. Den första delen av frågan var 

dock bättre utformad än den andra. Om spelaren fann spelet roligt visade åtminstone om 

narrativet bidrog till att spelet blev mer underhållande.  

Den andra delen av frågan ändrades efter ett antal intervjuer och kommentarer på frågan. 

Till en början var den formulerad ”känslomässigt jobbigt” men det som undersökningen ville 

ha svar på var om testaren kände någon som helst känslomässig koppling till spelet. Frågan 

gick igenom två iterationer under testning sju och åtta, innan den fick sin slutliga definition i 

testning nio. Frågan är följande:  

F – Var spelet roligt och var det känslomässigt på något sätt att spela. Känslomässigt jobbigt 

eller känslomässigt på något att sätt? Varför/varför inte? 

Det testet ville få fram var huruvida de tyckte att spelet var känslomässigt, men samtidigt står 

”känslomässigt jobbigt” kvar då det krävs att intervjusessionerna är enhetliga mellan alla 

testare. I efterhand syns det tydligt att denna fråga var en av de större misstagen under 

arbetets gång (en annan kan argumenteras vara det låga numret kvinnliga testare, mer om 

detta under punkt 6.2, Diskussion).  

På grund av att frågan ändrades är data från den specifikt kontaminerad. Den ger dock 

fortfarande data och vissa testare har svarat väldigt utförligt hur de upplevde känslor 

gällande spelet på denna fråga. Med hjälp av den frågan i samband med resten av intervjun 

kan dock slutsatser gällande hur känslomässigt kopplad spelaren var till spelet. Mer om detta 

i Analys 5.2 och Slutsatser 5.3. 

Fråga 6 (För de icke-narrativa testarna): Tror du att du hade spelat annorlunda om 

det fanns bakgrundshistorier till varje karaktär, så man lärde kännas dom lite innan 

spelets början? 

(För de narrativa testarna): Tror du att du hade spelat annorlunda om 

bakgrundshistorierna inte hade funnits? 

Denna fråga gav tveklöst det mest enhetliga resultatet och fungerade precis som det var 

uttänkt. Den var potentiellt den mest relevanta (i samband med andra aspekter från 

intervjun) för att svara på forskningsfrågan.  

Fråga 7: Egna tankar eller kommentarer från testaren. 

Att fråga testarna om de hade några egna tankar eller något de ville kommentera på kändes 

som en uppenbar del av intervjun, samt att det var tilltalande att få höra testarnas åsikter. 

Frågan avslutade dessutom konversationen på ett logiskt sätt. De flesta testare hade inget 

ytterligare som de ville kommentera, men ett fåtal hade en bra kommentar eller tanke som 

visade sig vara relevant för arbetet.  

5.2 Analys 

För att lättare få en överblick på de data som gavs av testningen har en mängd diagram 

skapats. Även fast en kvalitativ metod har använts för att ställa frågorna så hjälper 

diagrammen att påvisa vad som menas. Data är kvalitativ då frågorna och data från 

intervjuerna är det, diagrammen är endast till för att tydligare visa dessa resultat. Resultaten 

visas alltså först kvantitet men förklarats sedan ur en kvalitativ synvinkel. Diagrammet är 

endast för att förenkla läsbarhet. 

Diagrammen är av två typer - den ena visar på testarnas val av karaktärer under spelets gång 

och den andra tar upp svar på vissa av intervjufrågorna. Alla frågor är inte gjorde till ett 

diagram då vissa av natur ej kan göras om till någon sådan data. Dessa frågor är fråga ett, 
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fråga två, den känslomässiga delen av fråga fem och fråga sju (deras egna kommentarer). I 

texten finns det ett urval diagram, de som var mest relevanta för det som tas upp. Det finns 

dock variationer på de flesta av dessa diagram i appendix b som kan visa sig vara lättare att 

avläsa för vissa läsare. Till exempel är vissa stapeldiagram omgjorda till cirkeldiagram och 

uppdelade på ett flertal diagram istället för ett gemensamt. 

5.2.1 Hypoteser 

Hypoteser kring testerna fanns självfallet, dessa är intressanta i jämförelse med vilka resultat 

som undersökningen fick fram. Var artefakten rätt utformad för att svara på frågan, blev det 

som tänkt? En hypotes pekar på att vissa karaktärer bör ha blivit hanterade på olika sätt 

beroende på vilken version av artefakten som testet utspelade sig i. Dessa karaktärer är 

Albert, Sten och Pernilla. Även piratskeppet bör ha blivit påverkat av narrativet och därmed 

ändrat hur testarna agerade. Det var dessa skillnader som skulle vara mest avgörande när det 

kom till huruvida artefakten hade lyckats eller ej. Här skulle det då synas tydligt om 

narrativet faktiskt gjorde någon skillnad.  

Det var tänkt att Albert skulle offras i princip varje gång i den icke-narrativa versionen och i 

den narrativa versionen borde resultatet bli tvärtom - Albert skulle sparas flertalet av 

gångerna. Detta på grund av det moraliska dilemmat som testarna får gå igenom med att 

offra en karaktär de tycker synd om. Likaså med Sten och Pernilla så borde resultatet vara 

omvänt för att ge ett optimalt resultat. Om narrativet skulle ha påverkat testarna skulle Sten 

och Pernilla offrats fler gånger i den narrativa versionen då de här inte var omtyckta och 

kunde kastas bort. Piratskeppet var det andra som antogs skulle framkalla tydliga resultat.  

Hos de andra karaktärerna var hypotesen att det skulle finnas en viss skillnad hos Tant Sigrid 

och Baltazar, dessa sågs som mer troliga att offra i den narrativa versionen. De borde dock 

inte uppvisa lika stora skillnader som de ovannämnda. Utöver dessa två kändes Greger mest 

benägen av bli offrad av testarna, då han var förklarad som en alkoholist, stereotypiskt sett 

skulle testare känna att han var mindre värdig att ha kvar jämfört med de andra. De 

kvarstående två karaktärerna, Astrid och Roger, var de som borde uppvisa minst skillnad då 

de var de mest neutrala karaktärerna. Om något borde Astrid vara den karaktär som i båda 

versionerna blir offrad minst antal gånger då hon är en liten oskyldig flicka, både på bilden 

och i hennes biografi. 

5.2.2 Diagram om karaktärsval 

De tre första diagrammen visar på vilka karaktärer som användes av spelarna. Det är 

uppbyggt på följande vis; att x-axeln visar namnen på alla karaktärer, och y-axeln visar 

antalet gånger som denna person användes (offrades). De tre olika pelarna visar på vem som 

användes i rond ett (blå), vem (om någon) som skickades till piratskeppet (orange) och 

slutligen vem eller vilka som offrades i rond två (grå). Till att börja med visar figur 26 vad alla 

tjugo testarna valde sammanlagt, alltså båda testgrupperna.  

Figur 27 visar istället vilka invånare de som testade den narrativa versionen valde och figur 

28 visar densamma från den icke-narrativa versionen. De diagrammen är lite annorlunda i 

uppbyggnad eftersom de är liggande stapeldiagram till skillnad mot stående. De har istället 

antal på x-axeln och karaktärerna på y-axeln. Rond ett, piratskeppet och rond två är 

placerade på samma stapel men har olika färger. Det är för att denna typ av diagram blir 

mycket tydligare att avläsa för detta data. 
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Figur 26 visar att Tant Sigrid var den karaktär som blev offrad flest gånger sammanlagt i 

båda versionerna - femton gånger totalt. Hennes staplar är väldigt jämna mellan ronderna. 

Tätt följt på denna lista så kommer Sten med fjorton gånger. Det är mycket iögonfallande hur 

många gånger som Sten blev offrad i första ronden. Tredje platsen gick till Baltazar som 

användes tretton gånger av tjugo, varav det mest populära valet var att skicka iväg honom 

med piraterna. Vad som är intressant att notera är att Baltazar och Tant Sigrid var de två som 

blev ivägskickade med piratskeppet flest gånger. Astrid var den mest omtyckta av alla 

karaktärer då hon bara blev offrad tre av tjugo gånger. Värt att notera är att det endast var två 

stycken av alla tjugo testare som inte valde att sälja en karaktär till slaveri, mer om detta 

senare. 

Redan här så syns det att hypotesen stämmer bra - Astrid var den karaktär som blev offrad 

minst antal gånger. Många testare berättade att de ville skydda den lilla tjejen eller att de ville 

skydda barnen. De sade även att det var ologiskt att skicka ut en liten tjej i strid, detta 

stämmer ju självfallet både i verkligheten och i spelvärlden. Här följer exempel på att testarna 

ville skydda Astrid/barnen:  

Testare 10 Narrativ: 

T – Jag var rädd om flickorna, de skulle vara kvar. Och sen så tänkte jag att den där soldaten 

var bra. Han var bra att ha kvar till sist tänkte jag. Och sen så sparade jag den andra mannen, 

som jag tyckte verkade vara den godaste karaktären. Surgubbarna fick sluta liksom, ut i strid 

först. 

Testare 20 Icke-Narrativ: 

F – Fråga tre, vad kände du huvudmålet i spelet var för dig, var det effektivitet eller skydda 

de karaktärer man tyckte om eller tyckte synd om? 

T – Ja helt klart… hm i och för sig det var nog lite av varje där jag ville spela effektivt jag hade 

ju ändå en liten plan som jag nämnt, med ha riddaren redo om det skulle bli stort motstånd. 

Men sen så var det ju lite såhär att jag ville skydda barnet för det första tänkte jag väl. Det 
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känns som om det här varit en riktigt situation så hade barnet vart nån av dem som blivit 

beskyddat snarare att dem skickar ut barnet i strid liksom. 

Testare 12 Icke-Narrativ: 

T – Känslomässigt är det ju om man tänker efter vilka karaktärer man vill offra då, jag tänkte 

ju efter att jag ville ju inte offra barnen i den här lilla striden då. Så barnen gick före de vuxna 

tyckte jag. Men ja, det var lite roligt också att få kunna välja vem som helst. 

Det verkar vara ganska enhetligt att de flesta testare ville skydda barnen och kvinnorna. Vad 

som är intressant är att de flesta testare har nämnt barnen i plural, när det endast finns ett 

barn i byn, Astrid. Kommentarer från testare tjugo och tolv här ovan är exempel på detta. Det 

pekar på att anledningen att de valt att skydda Astrid är snarare samhällsnormer som till 

exempel uttrycket ”Rädda kvinnorna och barnen”. Att testarna har sagt barn i plural kan 

också bero på att de har byggt upp sitt eget narrativ och tänkt att det fanns fler barn inne 

bland husen. Detta ämne återkommer senare gällande medelåldersmännen i spelet. 

Nedan är samma resultat som tidigare fast denna gång uppdelat på de olika versionerna så 

att resultaten kan jämföras (figur 27 och 28). Direkt uppfattas en stor skillnad mellan 

versionerna vilket är mycket positivt för undersökningen. Att gå igenom skillnaderna hos alla 

karaktärer känns som den mest logiska utgångspunkten.  

Det är viktigt att notera att det var bara testarna från den narrativa versionen som inte som 

inte använde piratskeppet Detta var dock ett större antal än vad hypotesen hade förutspått. 

Anledningen till varför många använde skeppet även om testarna var medvetna om de otäcka 

konsekvenserna för karaktären finns att hitta i intervjuerna. Här visas det att valet av en 

kvalitativ undersökningsmetod var tveklöst bättre än en kvantitativ metod.  
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Anledningen att få valde att avstå från piratskeppet var något som jag personligen inte hade 

tänkt på vid skapandet av artefakten. Denna aspekt gav dock artefakten ett större djup, det 

var inte negativt på något sätt förutom att grafen ser mindre övertygande ut. Anledningen var 

att testarna tänkte ”två för en” - att de offrade en karaktär för att få bort två fiender. Även om 

karaktären som skickades iväg blev utsatt för slaveri slapp de istället offra två karaktärer i 

strid. För de icke-narrativa testarna var detta inte ett svårt val - de fann det logiskt och 

självklart att använda skeppet. Det var ingen som insåg att det kunde ha att göra med slaveri 

fast det var en byteshandel, de gav iväg en människa och fick något i gengäld. Detta 

reflekterade ingen över då de endast såg karaktärerna som pjäser. Detta ansåg till exempel 

testare sexton: 

Testare 16 Narrativ: 

F – Då tar jag nästa fråga, vad kände du var huvudmålet i spelet för dig, var det effektivitet 

eller skydda de karaktärerna man tyckte om eller synd om? 

T – Effektivitet. 

F – Helt på effektivitet? 

T – Med tanke på att jag inte visste hur långt spelet ska gå. Jag körde på effektivitet från och 

med att du sa det om skeppet och att dem kan sno en, så tänkte jag det är klart att jag ska 

offra honom. 

De personer som testade den narrativa versionen hade dock ett svårare val framför sig men 

de valde alltså oftast detta ändå. Testare tio sa detta: 

 

 

 

 

Figur 28: narrativa karaktärer 
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Testare 10 Narrativ: 

F -Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet för dig, effektivitet eller skydda dem 

personer man tyckte synd om? 

T -Sista alternativet, skydda de man tyckte synd om. 

F – Du tänkte inte nåt på effektivt när du gjorde piratskeppet, det var för att skydde de andra 

eller? 

T -När jag valde ut tanten tänkte jag att hon var så gammal att hon snart skulle dö tänkte jag 

säga, men jag tänkte det var bättre att offra en istället för två. 

Med testare ett uppkom det en intressant diskussion om slaveriet i spelet. Det var där det 

uppenbarades att det snarare var en fråga om att testarna ville offra en person för att rädda 

två andra istället för om de var villiga att skicka iväg en person med skeppet. Alltså det 

positiva med och rädda två överskred det negativa med att skicka personen i fråga till slaveri. 

I detta dilemma är det påtagligt att narrativet faktiskt gjorde någon skillnad och gav spelarna 

känslomässig koppling då de hade svårt med ett val som mekaniskt sett borde vara enkelt och 

logiskt. En ytterligare anledning till att de använde skeppet var att de flesta testare 

fortfarande hade någon karaktär de ogillade eller var neutrala mot, därav var det värt i deras 

ögon att offra dessa karaktärer för att skydda dem som de tyckte om.  

Testare 1 Narrativ: 

F – Huvudmålet med spelet, vad kände du att det var? Var det effektivitet, att liksom 

använda så lite gubbar som möjligt eller var det mer att skydda karaktärer?  För om du hade 

gått mot att skydda karaktärer så hade du ju inte gjort slaveri det är ju mer en effektiv aspekt 

att man tar en för två?  

T – Men det är ju också skydda, eller hur? 

F – Ja, det är ju sant. 

T – För det blir ju, jag tänkte det inte som en... 

F – Aha du tänkte det som att skydda fler genom att offra en. 

T – Ja, jag tänkte det som att skydda fler och en effektivitet. Effektivitet i att skydda. Jag 

tänkte så att om jag dödar två personer då kommer Baltazar och en till person att dö, för att 

Baltazar inte ska bli såld in till slaveri. Då tänkte jag varför inte? 

Det vi i intervjun menar med ”gjort slaveri” är om testaren sålt en invånare för slaveri till 

piratbåten eller inte.  

Nedan följer en detaljerad analys om alla åtta karaktärer, individuellt uppdelat.  

Albert:  

Albert offrades tre gånger i den narrativa versionen - två gånger i rond ett 

och en gång i rond två. I den icke-narrativa offrades han fyra gånger - tre 

gånger i rond ett och en gång i rond två. Det var alltså bara en person mer 

som använde Albert i den icke-narrativa versionen gentemot den narrativa. 

Denna skillnad var mycket mindre än förväntat. Anledningen till att han 

blev offrad över huvud taget var att testarna ville offra en för att skydda två, precis som i 

dilemmat med piratskeppet. För de narrativa testarna var aktionen att offra Albert oftast 

jobbigare än frågan om slaveriet på grund av att de hade som nämns ovan ”någon karaktär de 

ogillade eller var neutrala mot, därav var det värt i deras ögon att offra dessa karaktärer för 

Figur 29: Albert. 
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att skydda dem som de tyckte om”. Albert var ju en karaktär som var omtyckt och som 

testarna tyckte synd om, därav var det jobbigt att offra honom. Siffrorna på den narrativa 

versionen visar att det var mycket vanligare och kanske därav lättare att offra någon till 

piratskeppet än att offra Albert - tre stycken valde att offra Albert och åtta stycken valde att 

offra en karaktär för slaveri, detta var alltså helt omvänt. De karaktärer som blev skickade 

med skeppet var Baltazar eller Tant Sigrid, två karaktärer som ingen tyckte om vilket gjorde 

valet lättare. Ännu en gång är det uppenbart att narrativet gjorde skillnad på testarnas val. 

Slaveri kan antas vara ett hemskare öde än att omedelbart dö på stridsfältet, och om detta är 

sant var slaveri mer vanligt på grund av att testarna kände mer känslomässig koppling till 

Albert än Baltazar och Tant Sigrid.  

Frågan är dock varför endast fyra stycken valde att använda Albert i den icke-narrativa 

versionen när ändå alla testare använde skeppet. Svaret hittas ännu en gång i intervjuerna 

och det är helt enkelt att nästan alla sparade Albert till ett senare tillfälle. Eftersom testarna 

inte visste hur många ronder spelet hade sparade de sin starkaste anfallare till senare ifall det 

skulle dyka upp en stor fiende (en boss). Det var även ett flertal i den narrativa versionen som 

sade att de skulle använda Albert om det skulle komma ett stort antal fiender. Det verkade 

vara enhetligt att det var därför han inte användes. Som exempel säger testare tolv respektive 

femton detta: 

Testare 12 Icke-Narrativ: 

F - Innan vi slutar så undrar jag varför du valde att inte använda soldaten? 

T – Jag visste inte att spelet var över så snabbt, jag trodde det skulle vara, du sa att det var 

första omgången jag trodde det skulle vara mellan fem och tio omgångar. Så jag skulle spara 

honom tills det blev väldigt många fiender. 

Testare 15 Icke-Narrativ: 

F – Du gick helt på effektivitet? 

T – Ja, I guess, jag sparade soldaten tills det blev kris liksom. 

Den viktiga erfarenheten att ta ifrån detta är anledningen till varför testarna i de två 

versionerna valde att vänta med Albert. I den icke-narrativa var det ingen anledning förutom 

en taktisk och strategisk sådan så att testaren var redo för en svårare attack. Detta var även 

fallet i den narrativa versionen, dock med en betydelsefull skillnad. Denna skillnad var att de 

använde de karaktärer de ogillade först och tänkte använda Albert först när det var antingen 

Albert som skulle dö eller två andra karaktärer som de tyckte om. När testarna fick överväga 

mellan Albert och två karaktärer de inte gillade valde alla att spara Albert. 

Det var endast testare två som var ett undantag till detta av de som testade den narrativa 

versionen. Hon var också den enda av de narrativa testarna som inte trodde att hon skulle ha 

spelat annorlunda om de inte hade bakgrundsnarrativet. Testare två tyckte detta: 

Testare 2 Narrativ: 

F – Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet var det så effektivt som möjligt skydda 

staden eller var det att skydda de karaktärer man tyckte om/synd om? 

T –Så effektivt som möjligt skydda staden var det jag fokuserade på.  

F– Men även fast du säger det hade du kvar Albert? (soldaten) 

T – Det var mest att jag tänkte spara honom ifall det skulle komma någon större fiende. Det 

var mest den synpunkten. Mer… 
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F – Mer logiskt och effektivt? 

T – Yeah, även fast han ville ha hjälp. 

Denna testare spelade alltså mycket som de som saknade narrativ, detta var dock som sagt ett 

undantag. 

Testare ett hade mycket att säga om just Albert, han frågade under intervjun om det skulle 

komma en fråga på Alberts förmåga att döda de två personerna. Svaret på detta var nej men 

han fick det förklarat för sig att det kunde diskuteras mer i den utsatta tiden efteråt. Det som 

sas var detta: 

Testare 1 Narrativ: 

T – Nej som sagt Albert bara, jag använde ju inte Albert fastän han är värd två personer bara 

på grund av att han har en *******[svordom] hans quote är ”…hjälp..” hjälp! Det är ju synd 

om honom! Det är jättesynd om Albert. Och därför tänkte man, att även om Albert är 

jättestark och kan skydda jättebra, och tekniskt sett offra sig för att rädda en till person- så 

tyckte jag inte det var värt det. På grund av i det här spelet...på grund av att alla de 

personerna jag har offrat förutom kanske Baltazar, som ändå inte har så mycket positivt eller 

negativt han är rätt neutral. Han är 50 år gammal eller whatever. Men Albert, hade det varit 

så att det varit en runda till så hade jag offrat Albert för att jag hade velat skydda Astrid och 

Roger. De två personer som är… 

F – Du tyckte bäst om? 

T – I alla fall dem två personer som inte har nån negative trait. Enligt storyn, de är som om 

dem skulle vara huvudkaraktärer.  De är väldigt sympatiska. 

Han stärker min hypotes att det inte var värt att använda Albert när det fortfarande fanns 

andra karaktärer man inte tyckte om. Men när dessa försvann och det endast var Albert eller 

två av de andra omtyckta karaktärerna kvar hade Albert alltså offrats.  

De icke-narrativa testarna som använde Albert i första omgången gjorde detta med logik i 

tanken. Testare sex förklarar att det var logik som styrde hans första val, det var även detta 

som styrde valet att använda båten. 

Testare 6 Icke-Narrativ: 

F – Vad styrde dina val i spelet var det en känslomässig koppling till karaktärerna eller var 

det något annat som styrde? 

T –  Första valet kändes soldaten som det logiska valet, såg inte någon anledning att inte 

använda honom. Förutom att kanske spara honom till senare men det verkade inte vara 

någon anledning till det heller. Och sen båten tänkte jag också, inte var någon anledning att 

inte använda den med tanke på att jag skulle ta bort en av mina invånare oavsett om jag inte 

använde båten eller inte. Det jag tänkte lite när jag skulle använda båten var om det bara var 

en fiende nästa runda och då skulle jag slösa bort den lite. Men samtidigt skulle jag ju ändå 

förlora invånaren oavsett så jag tänkte att jag använde båten lika gärna ändå. Sen så valde jag 

väl också den gamla mannen för att använda till båten för att jag tänkte väl att han inte kunde 

slåss så bra. Visserligen så skulle det egentligen inte göra någon skillnad med tanke på 

mekaniken. Men det var väl tanken att jag använde just den karaktären för det. Och sen så 

valde jag den mer mannen för sista fienden eftersom det kändes som han skulle vara med 

logisk att slåss även om det inte egentligen gjorde nån skillnad. 
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Baltazar: 

Baltazar var den tredje minst omtyckta karaktären. Det var intressant nog 

uttänkt att vara Greger - hans alkoholproblem antogs överträffa Baltazars 

pretentiösa stil. Det sorgligt nog mest imponerande med Baltazar är att han 

blev såld till slaveri flest gånger av alla karaktärer. Han blev använd för detta 

dystra syfte sju gånger, två av gångerna användes Tant Sigrid. Baltazar blev 

såld sju gånger totalt där hela sex gånger var i den narrativa versionen och endast en gång i 

den icke-narrativa versionen. Dessa testresultat är väldigt intressanta, testare drogs verkligen 

till att offra honom till slaveri. Detta har att göra med två aspekter. Den första är att många 

av de narrativa testarna offrade de personer man tyckte minst om i första ronden.  

Testare ett och fem förklarar detta bra som svar på fråga 2: ”Vad styrde dina val i spelet, var 

det en känslomässig koppling till karaktärerna/narrativet eller något annat? 

Testare 5 Narrativ: 

T – Både och, det var mycket känslomässig koppling typ att båda pensionärer verkade ganska 

useless och elaka och ändå gamla om man får va så elak. Så de var liksom lätta att slänga 

bort. Åter igen ganska brutalt, men det är sant. Vice versa det var vissa som var väldigt snälla 

i byn dem ville man ju spara liksom. Som sagt med han borgmästaren vad han nu hette… 

F – Greger. 

T – Greger precis. 

Testare ett höll med om att det var lätt att slänga bort de man inte gillade: 

Testare 1 Narrativ: 

T –  Det enda- det jag tänkte på först var... jag ville prioritera gameplay. Vad är det för 

skillnad mot att spela den här karaktären mot den här karaktären. Det var att Sten, nej 

ursäkta. Albert kan döda två. Det är den enda gameplay-skillnaden, annars är det exakt 

samma för alla andra karaktärer. Ingen skillnad alls i hur man offrar dom. Då tänker jag 

såhär, okej. Vilken av de, eftersom alla äro likgiltigt tycker jag om minst. Då kollar jag bara 

helt logiskt på vilka av dem här karaktärerna, förtjänar mer eller mindre att leva minst? Bara 

för att om man måste göra offringen för att inte alla ska dö, vem ska man offra då? Då tänkte 

jag, okej, de två gamlingarna, dem för det första-  så är de väldigt gamla så de kommer inte 

leva så länge till vilket är ett sätt, ålder, precis som du sa. Men också just att både de två 

personerna som var väldigt gamla var väldigt dryga. Och bara generellt inte trevliga personer. 

Då tänker man de lever inte så länge, de är inte trevliga, och de är lika mycket värda [testaren 

menar här gameplay-mässigt, deras attack] som typ den sextonåriga tjejen som är typ jätte- 

verkar vara en trevlig person. 

Den andra aspekten som gjorde att Baltazar blev vald till slaveri finns att hitta i hans 

bakgrundshistoria. ”Baltazar vill mer än något flytta från byn, han tycker ingen här förstår 

honom och hans syn på livet. Han vill ta sig till storstaden där han kan avnjuta fina viner med 

likvärdiga människor”. Detta får honom att verka pretentiös vilket gör honom ogillad, men 

det som gjorde att han blev såld till slaveri var att han vill iväg från byn. Minst tre testare 

skickade iväg honom för att de tyckte att han kunde få åka bort från byn som han ville, 

genom slaveri. De fann det hela komiskt. Detta är inte med i transkriptionen då de 

kommenterade på detta medan de spelade spelet.  

 

Figur 30: Baltazar. 
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En sista data värd att notera om Baltazar är att han i den icke-narrativa versionen var den 

som blev använd för att skydda byn flest gånger av alla i rond ett. Detta har helt klart att göra 

med att hans porträtt är tillräckligt för att någon ska tycka illa om honom. Många 

kommenterade på att han ser ut som en irriterande rikemans-karaktär. Bilden är 

stereotypiskt en sådan person som man inte gillar, testare sexton var väldigt tydligt med att 

han ogillade Baltazars utseende:  

Testare 16 Icke-Narrativ: 

F – vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till karaktärerna narrativet 

då, eller var det nåt annat som styrde vad du gjorde? 

T – Ah, nej jag tänkte att den där första snubben [Baltazar] ser ut som en douchebag han 

låter vi dö, han andra killen ser ut som en klassisk vältränad manga protagonist så han får dö 

också. 

----- 

F – Sista frågan, hur tror du att du hade spelat om du fått bakgrundshistorier till varje 

karaktär, så att man hade lärt känna dem lite innan spelat börja 

T – Så om narrativet hade påverkat mina beslut? 

F – Ja precis. 

T – Jo det hade nog påverkat en del i alla fall, på grund av det mekaniska är ju relativt 

bareboned så att säga, så skulle det ju i så fall vila på narrativet eftersom det skulle vara den 

mer utfleshade delen så att säga. Jag skulle dock fortfarande offrat den här snarky faced- 

karaktären i vilket fall för jag gillade inte hur han såg ut. 

 

Sten:  

Sten var den absolut minst omtyckta karaktären hos de narrativa testarna. 

Hypotesen om att Sten skulle vara en av de aspekter av spelet som gav bäst 

resultat visade sig vara sanningsenlig. Det är stor skillnad på hur han 

hanterades i de två olika versionerna. I den narrativa användes han nio av 

tio gånger, men det är inte det som sticker ut mest av resultaten. Det är att 

Sten var så illa omtyckt att han användes åtta av tio gånger i rond ett. Alltså det första åtta av 

tio testare gjorde var att offra Sten. Den kvarstående instansen av Sten användes senare i 

rond två. 

I jämförelse användes han endast tre av tio gånger i den icke-narrativa versionen i första 

ronden. Sten användes totalt endast fem gånger i den icke-narrativa. Han fick alltså leva fem 

gånger fler i denna version gentemot den narrativa. Vissa testare ogillade honom väldigt 

mycket och gjorde sig av med honom därav, men andra gjorde sig av med honom på grund av 

en blandning av ålder, elakhet och värdelöshet. Testare fem förklarar detta perfekt som svar 

på fråga två: 

Testare 16 Narrativ: 

T – Både och, det var mycket känslomässig koppling typ att båda pensionärer verkade ganska 

useless och elaka och ändå gamla om man får va så elak. Så de var liksom lätta att slänga 

bort. Återigen ganska brutalt, men det är sant. 

 

Figur 31: Sten. 
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Testare fjorton hyste sånt agg mot Sten att hon ångrade att Sten offrades i första rundan då 

hon inte längre kunde sälja Sten till slaveri.  

Testare 14 Narrativ: 

”Jag hade önskar att jag hade sparat den dumma gubben så kan kunde sålt honom till 

piratskeppet, nej men lite nästan.”’ 

Testare nio svarade på frågan om han skulle kört annorlunda om det inte fanns 

bakgrundshistorier: 

Testare 9 Narrativ: 

T – Precis, nu ska vi se här. Det var två omgångar… jo det hade jag, jag hade skickat soldaten 

i första omgången. Och sen hade jag inte sålt Baltazar jag hade nog tagit de gamla 

personerna. 

F – Använt de gamla sa du? 

T – Ja det hade jag. 

För de icke-narrativa testarna valdes han snarare för att han var gammal, då det var antingen 

för att han inte hade så långt kvar att leva eller för att han i deras egenbyggda narrativ inte 

kunde strida så bra.  

Testare 6 Icke-Narrativ: 

”Sen så valde jag väl också den gamla mannen för att använda till båten för att jag tänkte väl 

att han inte kunde slåss så bra.” 

 

Tant Sigrid:  

Det är uppenbart att många av testarna ville göra sig av med de äldre för att 

skydda de yngre karaktärerna eller skydda de som de tyckte bäst om. Stens 

och Tant Sigrids ålder var en negativ egenskap för den kvarlevande byn. 

Anledningen till att offra de äldre förstärktes ytterligare av narrativet som 

adderade minst en till negativ egenskap till dessa karaktärer. Detta hände 

till viss del även på den icke-narrativa sidan då det var flera stycken av testarna som byggde 

upp sitt eget narrativ i huvudet. Detta gick oftast ut på att skydda de yngre eller kvinnorna 

genom att offra de äldre. Testare sjutton hade detta att säga om narrativet han skapade: 

Testare 17 Icke-Narrativ: 

F – Nästa fråga kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänkt bok gentemot ett 

spel. 

T – I såna här spel så tycker jag att det är jag som har the power, känner jag i alla fall 

eftersom jag väljer vem som går ut. Men och andra sidan i scenariot var jag mer en åskådare 

mest. För jag kände att narrativet var att de äldre ville offra sig själva för att skydda byn, och 

de yngre personerna i byn men liksom, jag tror jag skulle se mer på det så att jag var mer en 

åskådare skulle jag säga. 

 

Figur 32: Tant Sigrid. 
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Roger: 

Roger var tveklöst den karaktär som överraskade undertecknad mest med sitt 

resultat. Hans användning i undersökningen antogs vara ytterst ointressant 

då han var en av de mest neutrala personerna i narrativet. Han är både bra för 

byn men också passivt aggressiv.  

Beskrivningen om honom pekar på att han är en av de få som bryr sig om byn, han etableras 

också som passivt aggressiv med sitt citat. Tanken är att det ska kännas som att han bryr sig 

mer om muren än barnen. Förmodligen gör han inte det innerst inne, men det är det han 

yttrar. Han bör därför etableras som en kall neutral karaktär. Det intressanta med Roger är 

att han är den enda karaktären i den narrativa versionen som inte någon gång blev använd 

för att slåss. Det är uppenbart att Roger inte är den karaktären som någon tycker sämst om. 

En hypotes är att det är hans yrke som gör honom viktig för testare, han är någon som 

spelaren vill ha i kvar i byn. Efter att striden är över är det ju inte något annat än logiskt att 

muren behöver lagas, och vem gör det bäst? Jo, Roger.  

Roger blev den karaktär förutom Sten som visade störst skillnad mellan de två versionerna, 

det kan argumenteras för att Roger visar ännu mer på ett narrativs betydelse. Men det är 

svårt att säga med tanke på att han nämns väldigt lite i intervjuer i jämförelse med Sten. Det 

som gör att Roger skapar intressant data är att han är den mest använda invånaren för de 

icke-narrativa testarna!  

Den icke-narrativa testgruppens resultat är av natur mer slumpmässig än den narrativa 

testgruppen eftersom de inte hade något gemensamt att följa när de valde vem som skulle 

användas. Roger blev dock vald att användas åtta av tio gånger. Vad berodde då detta på? 

Roger skapade uppenbarligen någon sorts dold gemensamhet mellan testarna. Det enda som 

testarna kan döma honom efter är hans utseende, så vad var det med hans utseende som 

gjorde honom till en sådan bra kandidat?  

Två stycken aspekter har fastställts efter att ha läst igenom intervjuer och funderat över 

gjorda observationer - hans ålder och hans allvarliga utstrålning. På porträttet är det 

uppenbart att han är en man i medelåldern, och dessa män är stereotypiskt sett bra på att 

slåss, speciellt i spel. Han ser också väldigt allvarlig ut vilket ger hans personlighet ytterligare 

djup. Han är tveklöst den karaktären som ser mest ut som en action-hjälte. Det var inget som 

hade varit i åtanke från början, men efter att ha hört vad testarna har sagt ser man Roger 

med ett nytt ljus. Roger kan slåss, och han kan slåss bra. 

Testare elva är den som förklarar detta på det tydligaste sättet:  

Testare 11 Icke-Narrativ: 

F – Fråga två, vad styrde dina val i spelet? Var det känslomässig koppling till 

karaktärer/narrativet. Eller var det något annat som styrde dina val? 

T – Känslomässigt det har man ju inte, utan man utgår från, det är ju dem här, det är ju såna 

här genusperspektiv, stereotyper. Manliga medelålders tänkte man kunde slåss, nåt sånt 

fånigt, ja det är ju hemskt. 

Testare sjutton svarar på samma fråga såhär: 

Testare 17 Icke-Narrativ: 

T – För mig var det specifikt att jag hade en sorts story i mitt huvud där först dem äldre, - 

spelar ingen roll vi kan offra vårt liv. Sen gick jag ifrån det i slutet och tog mer grafiskt, amen 

jo dem här vill jag ha kvar typ. Ungefär så. 

Figur 33: Roger. 
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Denna testare använde Roger i rond två. Testaren ansåg att Roger var mest lämpad för att 

strida, eller mer troligt att testaren hade andra karaktärer som han brydde sig mer om än 

Roger. Detta är också en anledning till varför just Roger blev vald - han var den testarna hade 

kvar i slutet tillsammans med de andra mer omtyckta karaktärerna. Då fick, som testare elva 

säger ovan, medelåldersmannen gå ut och slåss för att rädda byn. 

På fråga tre svarade testare tre bland annat detta om specifikt Roger: 

Testare 3 Icke-Narrativ: 

F – Sen nästa fråga, vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna eller var det något annat? 

T - …Sen valde jag den blåhåriga mannen då han såg lite mer stridskapabel ut, jämfört med 

de andra männen som verkade vara lite mer utav den äldre sorten, eller adelsorten… 

Detta kan man koppla till Sheldons (2014) karaktärsdimensioner - kan Roger ha blivit en 

sociologisk karaktär för vissa av de icke-narrativa testaren? Förmodligen blev det så för 

testare elva och testare tre. Den sociologiska dimensionen står som sagt över den 

fysiologiska, kan det ha varit en anledning till varför han valde att offra Roger? Testaren fick 

på något sätt mer bakgrund och information om honom än de andra karaktärerna. Detta är 

endast en långsökt hypotes men ändå en intressant sådan som det kanske är värt att 

undersöka vidare på vid ett annat tillfälle. 

 

Greger: 

Greger är inte särskilt iögonfallande i diagrammen, han blev använd för 

strid fyra gånger i rond två i den narrativa versionen. Detta pekar på att 

hans porträtt och hans bakgrundshistoria var ganska omtyckt. Detta var 

tvärtemot vad hypotesen för honom sade. Greger är en stereotypisk 

alkoholist som inte tog hand om sitt ämbete som borgmästare. Detta antogs 

vara tillräckligt för att testarna skulle göra sig av med honom. Men Gregers framgång i att få 

stanna kvar i byn ligger nog hos hans antagonist, Pernilla. Mycket som att konflikten mellan 

Sten och Albert gjorde Albert mer benägen att tas hand om så kan detta ha varit fallet för 

Roger och Pernilla.  

Gregers och Pernillas bakgrundshistorier i förhållande till verkar i symbios (symbiosen är här 

att de gör varandra till mer komplexa karaktär med varandra), de kompletterar varandras 

historia.  

Pernilla och Greger är de som gör denna symbios bäst i bara bakgrundshistorierna. Det är 

annars vanligare i spelet att någons berättelse kompletterar en annan karaktärs i epilogen. 

Det är bara en annan bakgrundshistoria som ger relevans till någon annan karaktärs. Det är 

Tant Sigrids, och mer specifikt Tant Sigrids citat som ger spelarna möjligheten att dyka ännu 

djupare i Gregers förflutna. Greger befann sig alltså i byn när han var fem år gammal. Det 

kan antas att han har bott där i hela sitt liv då Tant Sigrid uppenbarligen kommer ihåg detta 

minne ganska bra. Det innebär att hon förmodligen besöker Gregers sidor i sin klagobok 

ganska ofta, vilket hon inte hade gjort om han endast var en genomresande.  

Greger är alltså den karaktär som man som spelare har möjligheten att få mest inblick i 

under spelets gång. Greger är en invecklad karaktär och om man förstår honom kan man som 

spelare bli belönad. Det var endast en av de tio narrativa testarna som förstod detta ”hemliga 

slut” specifikt för Greger. Det var testare fem som förstod att om Pernilla försvinner från byn 

Figur 34: Greger. 
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kan Greger ta kontroll över sitt alkoholmissbruk då Pernilla inte är där för att tvinga i honom 

alkoholen på samma sätt längre.  

Testare 5 Narrativ: 

T – Greger precis, då trodde man att det kanske var Pernilla som var problemet och Pernilla 

var inte trevlig så jag slängde bort Pernilla. 

Detta slut för Greger är som följer:  

Med Pernilla borta så tog Greger över baren, det gick sådär med tanke på hans 

alkoholproblem. Han hanterade det dock bättre än innan nu när Pernilla inte tvingade på 

honom något. 

Greger har också ett mycket mörkare slut, det inträffar om både Sten och Albert har dött, och 

Pernilla fortfarande är kvar. Detta är: 

Med sten och Albert borta övertalade Pernilla Greger att avgå som borgmästare, en roll 

som hon sedan fick. Greger började dricka mer och mer och dog till slut av 

alkoholförgiftning. 

 

Pernilla:  

Relationen mellan Greger och Pernilla visade sig vara alldeles för komplex 

för de flesta testare att kunna lista ut i denna komprimerade spelmiljö. Det 

påverkade hypotesen för Pernilla, den som var uttänkt vid hennes skapande. 

Hon var tänkt att vara en av de värsta karaktärerna, på samma nivå som 

Sten. Men när man tittar på resultaten i diagrammen visas det att detta bara 

stämmer delvis. Hon användes fem gånger av tio i den narrativa versionen. Hon var dock 

andra mest använd i rond ett, alltså fyra gånger (Sten användes åtta gånger i jämförelse). 

Efter Pernilla kom Tant Sigrid med tre användningar. Att Pernilla användes fyra av fem 

gånger i rond ett pekar dock på att det var ganska ömsesidigt att hon var ogillad av testarna 

och användes därav på en gång. Dock är detta inte lika stort antal som förväntat.  

I den icke-narrativa versionen användes Pernilla av någon anledning bara för byteshandeln 

med skeppet. Att hon inte användes för att strida kan tänkas vara för att kvinnor 

stereotypiskt sett inte är bra på att slåss/kriga (speciellt i spel), jämfört med det helt motsatta 

vad som gäller Roger. 

Efter att ha nämnt allt det här om Greger och Pernilla måste det också tilläggas att en icke-

narrativ testare sparade båda karaktärerna för att hen trodde att de var ett par, vilket med 

kontexten kan tyckas lite komiskt.  

 

Astrid: 

Astrid var som tidigare nämnt den mest omtyckta karaktären. Det var många 

av testarna som spelade som efter ett mål att hand om henne - offra de äldre 

för att skydda de yngre. Förutom detta är det värt att ta upp att Astrid blev 

offrad en gång i den narrativa versionen och två gånger i den icke-narrativa 

versionen. Varför hon blev använd i den narrativa versionen finns det inget 

konkret svar på, det var testare nummer tretton som gjorde detta val. Testaren svarade 

följande på vilka som var han mest benägen att offra: 

 

Figur 35: Pernilla. 

Figur 36: Astrid. 
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Testare 13 Narrativ: 

T – de som var lite tråkiga och knepiga. 

Här går det bara att spekulera för att testaren fann henne tråkig eller knepig på något sätt. 

Det kan ha haft och göra med väldigt många anledningar. Kanske hade han sett någon film 

eller spelat något spel mem en liknande karaktär som testaren inte tyckte om. Mer troligt 

använde han den sista karaktären i spelet relativt slumpmässigt, för det var i rond två som 

detta skedde.  

Varför hon användes i den icke-narrativa versionen är i alla fall möjligt att svara på vid ett av 

tillfällena, det var en användning av henne i rond två. Detta gjordes av testare arton. Han 

svarade på varför som svar på fråga 2: Vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig 

koppling till karaktärerna narrativet då, eller var det nåt annat som styrde vilka du valde? 

Testare 18 Icke-Narrativ: 

T – Att jag valde soldaten i början… jag hade inte full koll på hur många som skulle komma 

på samma gång så jag tänkte att jag lika gärna att jag kunde använda en som tog bort två på 

en gång. Sen så offrade jag den äldsta personen, eller en av de som såg gamla ut. Så jag tyckte 

det var hyfsat rimligt, kanske inte kan tillföra så mycket [till byn]. Sen tror jag att jag valde 

tjejen [Astrid] i slutet, jag valde henne för att se om något hände. 

Testaren ville alltså se om något hände, han offrade Astrid av ren nyfikenhet för att se om 

spelet skulle ha någon form av reaktion. Det visar på vikten av narrativet ännu en gång, 

spelaren ville undersöka om offrandet av en flicka hade några konsekvenser. Mer om detta i 

punkt 5.2.4. 

5.2.3 Diagram gällande intervjufrågor  

I denna punkt visas och förklaras diagram som är till för att sammanfatta hur testare svarade 

på vissa av intervjufrågorna. Dessa frågor var tre, fyra, fem och sex: 

Fråga 3: Vad kände du var huvudmålet i spelet för dig - effektivitet eller skydda de 

karaktärer man tyckte om/synd om? 

Fråga 4: Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot ett 

interaktivt spel. 

Fråga 5: Var spelet roligt och var det känslomässigt att spela, varför/varför inte? 

Fråga 6: Tror du att du hade spelat annorlunda om det fanns bakgrundshistorier till varje 

karaktär, så man lärde kännas dom lite innan spelets början? 

Som nämnt är det bara huruvida spelet var roligt som diagrammet tar upp gällande fråga 

fem. 

Dessa fyra diagram ger en mycket snabb överblick över arbetet och de kan ge svar på 

forskningsfrågan genom att visa upp dessa fyra i samband med de två karaktärsdiagram som 

togs upp i förra punkten.  

Det blir uppenbart med dessa sex diagram att narrativet absolut gör skillnad på hur spelare 

agerar i spelvärlden. Spelare med narrativ agerar helt annorlunda mot de utan narrativ, de 

påverkas bland annat på det sätt att de är mer eftertänksamma med sina val. Dessa testare 

tänker på feedback - vad kommer hända med spelvärlden om jag gör x istället för y? De bryr 

sig mer om karaktärerna och de är inte bara pjäser eller en resurs som i Schack längre, de är 

något mer. 
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 De fyra kommande diagrammen är det som absolut tydligast visar på detta.  

 

Det första diagrammet hanterar Fråga 3: Vad kände du var huvudmålet i spelet för dig - 

effektivitet eller skydda de karaktärer man tyckte om/synd om? 

Vi ser direkt skillnader, hälften av de tillfrågade från varje testgrupp ansåg att båda 

aspekterna var målet för dem. Att skydda karaktärer och effektivitet var båda viktiga för att 

spela spelet. Förutom detta svarade de resterande fem i båda grupperna på var sin del. De 

som spelade den narrativa versionen ansåg att det var viktigast att skydda karaktärerna, 

medan de som spelade den icke-narrativa gick på effektivitet. Det blir tydligt att strategi vann 

i den icke-narrativa hörnan medan känsla vann i den narrativa hörnan. Detta är ett tydligt 

resultat på hur narrativet påverkade testarnas agerande.  

Exempel på svaren de gav på denna fråga är följande: 

Testare 18 Icke-Narrativ: 

T – Effektivitet. 

F – Endast effektivitet? 

T – Ja, jag fick ju inte nån sorts känslomässigt för byn under det här. 

Testare 7 Narrativ: 

T – Det var att skydda de karaktärer man tyckte om. 

Testare 12 Icke-Narrativ: 

T – Lite både och också tror jag, att en som inte bryr så mycket om karaktärerna så är det ju 

mest effektivt antar jag. Men man blir lite såhär empatisk mot karaktärerna så då är det ju 

mer att man får tänka efter lite vilka man offrar. 

F – Lite båda och då. 

T – Ja. 

 

Figur 37: Skydda eller effektivitet?  
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Nästa diagram berättar om fråga 4: Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt 

eller att du endast observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk 

bok gentemot ett interaktivt spel.   

Detta diagram målar upp en ganska klar bild. Alla narrativa testare tyckte att de var 

deltagande i världen, deras handlingar påverkade på något sätt byn/världen som de deltog i. 

De flesta av de icke-narrativa tyckte också detta, vilket inte är en överraskning. På grund av 

det som diskuterades i punkt 2.1.2 Berättarkonstens tekniker i spelvärlden pekar Frome 

(2007) på att actor-participant är det vanligaste för spel då dessa är engagerade i konstverken 

medan de som är observer-participant endast observerar det. Det intressanta här är att det 

var fyra av de icke-narrativa testarna som inte ansåg att de var deltagande i världen. För dem 

var det mer som att de gled med i en förutbestämd berättelse. Narrativ ger alltså tyngd och 

relevans till spelet och får spelarna att vara mer engagerade i vad som pågår. 

Exempel på hur dessa svar kunde se ut: 

Testare 6 Icke-Narrativ: 

T – Ärligt talat nästan inte, för det kändes så himla straigt forward- det kändes som att det 

inte var något val alls. 

F – Du mer gled med liksom. 

T – Ja, det kändes som att det var så tydligt vad ja skulle göra hela tiden. 

F – Så du tänker mer att det var att dina handlingar inte så gjorde så mycket skillnad att det 

var bestämt redan innan. 

T – Ja, det var så det kändes. 

Testare 12 Icke-Narrativ: 

T – Ja det tycker jag, det var klicka för att gå vidare. 

F – Det du gjorde i spelet ändrade byn, det är det jag försöker få fram. 

T – Ja det kan man säga. 
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Figur 38: Deltagande eller Observerande?  
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F – Men du tyckte inte det hade varit någon skillnad om det var ett brädspel, för detta är ju 

ett brädspel bara digitalt. 

T – Det här var ju typ samma effekt som om det varit ett vanligt brädspel. 

F – För att summerar dina handlingar ändrade på byn på något sätt 

T – Ja, kortfattat. 

Testare 13 Narrativ: 

F – Fyra, kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk en bok mot ett spel. 

T – Nej men jag tror att jag ändrade byns riktning mot de bättre. 

F – Så dina handlingar gjorde faktiskt skillnad? 

T – Ja. 

 

Diagrammet i figur 39 visar om spelarna tyckte att spelet var roligt att spela. Det är helt klart 

relevant om testaren tyckte att det var roligare att spela den narrativa versionen gentemot de 

som spelade den icke-narrativa. Detta pekar på ett sätt som narrativet påverkade dem. Var 

den narrativa versionen en mer njutbar upplevelse? Svaret på det syns här ovan - ja, de 

testare som spelade den narrativa versionen tyckte spelet var roligare. Viktigt att påpeka är 

att ingen av de narrativa testarna tyckte att spelet var tråkigt, endast två stycken tyckte att det 

var måttligt roligt. Det var mycket mer delade meningar på den icke-narrativa sidan. Att de i 

genomsnitt tyckte att spelet var tråkigare jämfört med den narrativa versionen beror 

uppenbarligen på att det saknas sådant intresse för världen och karaktärerna som ett narrativ 

ger. Testare sex svarar till exempel såhär på denna fråga 5: Var spelet roligt? 
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Testare 6 Icke-Narrativ: 

T- Nae, skulle väl inte kalla det roligt jag tyckte det var ganska tråkigt, och det var väl på 

grund av samma anledning som jag sa alldeles nyss. Att det inte kändes som jag gjorde några 

egentliga val. 

Testare ett tyckte att valen var det roligaste och testare sju tyckte att bakgrundshistorierna 

var det som gjorde spelet roligt. 

Testare 1 Narrativ: 

T – Jag tyckte det var roligt att göra val, det var roligt att få feedback. 

Testare 7 Narrativ: 

T – Ja, det var kul att det var så pass utvecklade biografier till karaktärerna. Det var den 

största grejen. 

Dock kan en aspekt av undersökningen gjort att resultaten har blivit kontaminerade - 

ärlighet. Det är aldrig roligt att berätta för någon att deras, i detta fall, artefakt inte var 

underhållande. En testare ville kanske inte låta oförskämd och därför berättade att de ansåg 

att spelet var roligt även om detta inte var sanningsenligt. Därav påpekades det i de senare 

intervjuerna att testarna skulle vara ärliga när de svarade på frågan, men vissa av de tidiga 

testarna kan möjligtvis ha gett en annan åsikt. Hur detta skulle ha påverkat resultaten ligger 

mest hos de icke-narrativa testarna. Det skulle möjligtvis resultera i att diagrammet skulle ha 

varit mer tydligt på att den icke-narrativa versionen är tråkigare. Hos de narrativa testarna 

var det mer uppenbart under intervjun att de tyckte om spelet, i jämförelse mot de icke-

narrativa där det ibland kändes osäkert. Detta är varför ärlighet hade påverkat de icke-

narrativas svar i denna fråga. 
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Om det är något diagram som ger tydliga data är det diagrammet i figur 40, det diagram som 

går igenom fråga 6. 

(För de icke-narrativa testarna): Tror du att du hade spelat annorlunda om det fanns 

bakgrundshistorier till varje karaktär, så man lärde kännas dom lite innan spelets början? 

(För de narrativa testarna): Tror du att du hade spelat annorlunda om 

bakgrundshistorierna inte hade funnits? 

Även fast frågan är annorlunda för de två versionerna av artefakten är det möjligt att göra 

dem väldigt lika. Det blir: 

Gjorde närvaron av bakgrunden skillnad?  

Gjorde frånvaron av bakgrunden skillnad? 

Alla testare förutom en på vardera sida trodde att de skulle ha agerat annorlunda i spelet om 

de hade eller inte hade tillgång till bakgrundsberättelsen. 

Svaren från de två undantagen är intressanta, det är från testare två och testare sex. 

Testare 2 Narrativ: 

T - Hade nog inte tänk annorlunda nej. 

Testare 6 Icke-Narrativ: 

T – Jag skulle nog tänkt efter mycket mer med mina val förmodligen, däremot känner jag väl 

att jag ändå skulle ha gjort mer eller mindre samma val som jag gjorde förmodligen. 

Testare två verkar väldigt säker på att hon inte skulle ha gjort något annorlunda, testare sex 

däremot verkar inte vara helt säker på sin sak. 

Här följer ett urval av de arton andra testarnas svar på denna fråga: 

Testare 3 Icke-Narrativ: 

T – Ja förmodligen! Det hade nog tillfört, jag hade nog tänkt mig att det hade tillfört till 

spelupplevelsen ifall jag hade haft det i åtanke. [I jämförelse med] när jag styrde spelet 

snarare nu när jag själv fick projicera. jag antar att det hade förhöjt upplevelsen, så jag hade 

nog valt att ha det i åtanke när jag gjorde mina val. 

Testare 6 Icke-Narrativ: 

T – Då hade jag definitivt gjort annorlunda för det påverkade vem jag valde.  

F – Så det var narrativet på nåt sätt som gjorde mest att du valet en viss person? 

T – Ja. 

Testare 4 Narrativ: 

T – Hade jag fortfarande vetat att soldaten hade 2 attack? 

F – Ja det hade du vetat, du hade bara inte vetat bakgrundshistorier, det narrativa hade varit 

borta. Hade du agerat annorlunda? 

T – Då hade jag nog börjat med de äldre karaktärerna. 

F – Varför tror du det? 

T – Eh, för att. Jag vet inte, för de är närmare döden.   
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F – Du tror att du hade gjort någonting annorlunda i alla fall? 

T – Ja lite. 

Testare 14 Narrativ: 

T – Ja men det är klart att man gör, för annars så är dem ju bara ikoner. 

F – Ja, då hade man bara haft bilderna att gå på. 

T – Då är det ju liksom det spelar ju absolut ingen roll, man har ju ingen som helst relation 

till gubbarna liksom. 

Eftersom arton av tjugo trodde att de hade spelat annorlunda är det säkert att säga att 

bakgrundshistorierna gjorde skillnad på hur spelaren agerade. Eftersom det bara är 

gissningar gjorda av testarna går det inte att tekniskt sett fastslå ett konkret svar, men det 

indikerar det starkt med tanke på mängden för jämfört med de som svarade emot. 

 

5.2.4 Resterande analysvinklar 

De två föregående punkterna har gått igenom all relevant data. Det finns dock ytterligare en 

aspekt som kan vidareutvecklas då den är ytterst intressant och förekommer hos flera testare. 

Denna aspekt innebär att flera av de testande som inte hade något narrativ kände att de var 

tvungna att skapa ett eget för att spelet skulle vara på något sätt värt att spela. Narrativets 

vikt i en fiktiv värld för ett brädspel visas verkligen i denna undersökning och detta är ytterst 

tydligt när det kommer till detta fenomen. Det uppvisas hos ett flertal testare i olika grader. 

Det vanligaste har redan diskuterats, och det är att testarna tänker att de skall skydda de 

unga karaktärerna och offra de vuxna/gamla. Detta är en typ av narrativ, om så vagt. Det är 

inget som säger att de måste tänka så här, de gör det nära omedvetet på grund av 

förprogrammerade stereotyper och fördomar. Testare tolv svarar här på fråga fem om spelet 

var känslomässigt:  

Testare 12 Icke-Narrativ: 

T – Känslomässigt är det ju om man tänker efter vilka karaktärer man vill offra då, jag tänkte 

ju efter att jag ville ju inte offra barnen i den här lilla striden då. Så barnen gick före de vuxna 

tyckte jag. 

Han svarar precis som denna aspekt syftar på, ett narrativ har skapats för testaren även fast 

han inte blivit tilldelad ett. 

Testare elva sade som känt: 

Testare 11 Icke-Narrativ: 

F – Fråga två, vad styrde dina val i spelet? Var det känslomässig koppling till 

karaktärer/narrativet. Eller var det något annat som styrde dina val? 

T – Känslomässigt det har man ju inte, utan man utgår från, det är ju dem här, det är ju såna 

här genusperspektiv, stereotyper. Manliga medelålders tänkte man kunde slåss, nåt sånt 

fånigt, ja det är ju hemskt. 

Hans narrativ var ju snarare satt sedan innan, med hjälp av stereotyper och genusperspektiv 

som han själv berättar om här. Men det är fortfarande ett sorts narrativ som framkom i 

testarens huvud, kanske på grund av att det inte levererades något i spelet. Om det hade 

funnits någon fakta om karaktärerna är det fullt möjligt att han hade agerat annorlunda, det 
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säger testaren även själv senare på frågan om en bakgrundshistoria skulle gjort någon 

skillnad. 

Det var vissa testare som målade upp ett relativt stort narrativ för sig själva som de sedan 

följde. Den tjugonde testaren var nog den som följde sitt eget narrativ mest av alla. Han var 

den enda som inte använde en karaktär på grund av att det kändes ologiskt i hans ögon i den 

egenbyggda storyn. Här följer ett långt utdrag ur denna intervju:  

Testare 20 Icke-Narrativ: 

F – Bra vi fortsätter, - fråga två vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling 

till karaktärerna narrativet då, eller var det nåt annat som styrde vad du gjorde? 

T – Det var inte känslomässig men det var mer taktiskt min plan var att jag skulle spara 

(soldaten), eftersom jag inte visste hur många rundor det var så sparade jag soldaten för jag 

tänkte det kanske kommer ganska många gubbar sen. Men det blev ju inte riktigt så för att 

jag tänkte på första rundan att jag tar gamlingen för han skulle säkert i en sån situation… han 

ser ut som en sån person på den lilla bilden som skulle gå in och offra sig för han vet att han 

är äldst ändå, hans tid är snart över. Så han kan lika gärna ta den här slutstriden. Sen så tog 

jag en till man, jag ville ju liksom inte offra barnen eller hon som såg ut som ett barn. Inte 

den gamla damen och kvinnan än tänkte jag. Men sen så var den rundan över, sen så fick jag 

ju göra det här bytet och då tog jag ju gamla gumman dock för jag kände att hon var en sån 

”jag kan inte slåss men om detta hjälper oss skulle jag göra det för folket” så jag tog bort 

henne och då blev det ju bara en gubbe [Fiende] kvar då. Så att jag fick aldrig använda 

riddaren [soldaten] eller han som kändes som en som skulle kunna ta striderna egentligen. 

Så det var ett misstag av mig där, för jag kände att jag hade velat spela annorlunda. Men det 

var helt taktiskt tänkte jag att jag rädda de äldre och barnen. 

F -Fråga tre, vad kände du huvudmålet i spelet var för dig, var det effektivitet eller skydda de 

karaktärer man tyckte om eller tyckte synd om? 

T – Ja helt klart… hm i och för sig det var nog lite av varje där jag ville spela effektivt jag hade 

ju ändå en liten plan som jag nämnt, med ha riddaren redo om det skulle bli stort motstånd. 

Men sen så var det ju lite såhär att jag ville skydda barnet för det första tänkte jag väl. Det 

känns som om det här varit en riktigt situation så hade barnet vart nån av dem som blivit 

beskyddat snarare att dem skickar ut barnet i strid liksom. Och sen så… jag var faktiskt lite 

biased av bilderna, för jag såg/läst en viss anime/manga. Jag kände inte igen bilderna men 

kan ändå känna igen typer av karaktärer, den här karaktären känns som en som är feg. Jag 

tänkte på han som jag fråga om han var man eller kvinna [Baltazar] han kändes som en sån 

rik *****[Svordom] som inte vill göra nånting han ser hellre att alla offrar sig för honom.  

F – Det var därför du inte använde honom då för att bygga på ditt eget narrativ då på nåt 

sätt? 

T – Ja precis, det kändes som det passade karaktärerna mest, jag typ försökte känna lite vad 

den här karaktären känns som, en x eller y. Den skulle gjort si och den andra skulle gjort så. 

Testare tre förklarar i slutet av sin intervju hur narrativet hade ändrat hans agerande.  

Testare 3 Icke-Narrativ: 

F – Om du hade haft ett bakrundsnarrativ till karaktärerna, tror du att du hade agerat 

annorlunda då? Om du vetat något om henne till exempel [Testledaren pekar på en karaktär]. 

T – Ja förmodligen! Det hade nog tillfört, jag hade nog tänkt mig att det hade tillfört till 

spelupplevelsen ifall jag hade haft det i åtanke. [I jämförelse med] när jag styrde spelet 
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snarare nu när jag själv fick projicera. Jag antar att det hade förhöjt upplevelsen jag hade nog 

valt att ha det i åtanke när jag gjorde mina val. 

I princip alla som testade den icke-narrativa versionen skapade intressant nog någon form av 

eget narrativ och följde det till viss grad.  

Det är också intressant att notera att de flesta testare som bara tyckte de observerade även de 

på ett sätt eller annat skapat sitt eget narrativ. 

Det var även flera testare utav den icke-narrativa typen som tyckte att spelet påminde om en 

”make your own storybok”, en bok där man väljer ett val och får gå till en specifik sida. 

Testare sexton svara så här på frågan om hans handlingar gjorde skillnad. 

Testare 16 Icke-Narrativ: 

T – Eh, det kändes mest som gör-din-egen-story-bok skulle jag säga, så mitt i mellan helt 

enkelt. För jag vet inte hur det hade skett om jag tagit andra karaktärer liksom, det är fullt 

möjligt att andra saker skulle kunna hända, men från den singulära upplevelsen jag hade så 

känns det som det var relativt förbestämt.  

Även fast han skapade ett eget narrativ och tyckte det kändes som en sådan bok saknades det 

fortfarande något för testaren. Det saknades kontext - precis vad epilogen gav i den narrativa 

versionen.  

5.3 Slutsatser 

Undersökningen har införskaffat en väldigt stor mängd data från de tjugo intervjuerna och 

dessa data har blivit väl analyserad i detta kapitel. Att summera detta är inte enkelt men det 

finns fem punkter att lyfta fram i en slutsats. 

1: Bakgrundsnarrativet: Det är ingen tvekan om att bakgrundsberättelserna de narrativa 

testarna fick läsa innan de spelade hade stor påverkan på hur de spelade. Det gav 

karaktärerna ett helt annat djup än hur karaktärerna var utan narrativet. 

2: Bilderna: Bilderna på karaktärerna gjorde större skillnad än undertecknad antagit. De 

var inte bara pjäser med ett ansikte på, de blev något mer även utan ett skrivet narrativ. Detta 

är förmodligen på grund av att det var det enda som de icke-narrativa testarna kunde basera 

någonting på. Testare tre svarar på detta perfekt: 

Testare 3 Icke-Narrativ: 

T – Just för att det är så barebone tvingas jag själv att tillföra något till upplevelsen för att 

höja upp den. Om det varit mer mekaniskt investerade hade jag nog inte lagt så mycket på 

karaktärerna. 

F – Då hade du gått mer åt deras stats och liknande abilities. Om alla hade stats? 

T – Ja precis då hade jag inte tänkt så mycket på hur de såg ut, deras namn och liknande. 

Han menar att om det funnits mer mekanik i spelet hade bilderna på karaktärerna inte varit 

av lika stor vikt för spelet. De hade blivit mer utav en resurs, en pjäs. Men eftersom det nu var 

det enda att gå på fick det en större effekt på spelarna. 

3: Narrativ version var bättre än Icke-Narrativ version: Alla data pekar på att den 

narrativa versionen av artefakten är överlägsen den icke-narrativa i alla aspekter, om det så 

är inlevelse, rolighetsnivå eller något annat. Det enda som kan argumenteras för att var 
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bättre i den icke-narrativa versionen var att kunna skapa sitt eget narrativ då det inte finns 

några distraktioner för detta.  

4: Eget narrativ: En annan slutsats som kan dras är att narrativet är så viktigt att även de 

som inte hade något narrativ försöker skapa ett eget för att ge mer relevans till sin 

spelupplevelse.  

5: Olika slut: Som ett avslut på kapitel fem kan det också tilläggas att det var uppenbart att 

spelare hade olika mål. För vissa var det effektivitet och för andra var det att skydda 

karaktärer. Det intressanta är att de som valde att skydda karaktärerna gick ifrån spelets 

”sanna” mål. Det mål som reglerna ritade upp, regelmässigt och spelmässigt är att besegra 

fienderna med så få förluster som möjligt. Detta inom spel vanliga mål som Frasca (1999) 

berättar om, Spelets logiska mål. Men detta ändrades antingen delvis eller helt och hållet för 

vissa spelare. Delvis ändrades det för fem testare utav båda versionerna, och helt och hållet 

för fem testare av den narrativa versionen. Deras mål var ej längre det mest logiska - det var 

istället att skydda de karaktärer som de tyckte bäst om. De skapade sina eget personliga mål.  

”Målet i artefakten kommer att vara att skydda staden, men spelarna gör detta 

förhoppningsvis inte på det lättaste ”korrekta” sättet, det spelsätt som Frasca (1999) nämner 

som det rådande vad det gäller digitala spel.” 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Målet med denna undersökning har varit att svara på forskningsfrågan ”Hur påverkas 

personens agerande i en fiktiv värld utifrån dess känslomässiga koppling till ett narrativ?”. 

Detta har gjorts genom att skapa en brädspelsartefakt vid namn Skydda Byn, både en fysisk 

version och en digital version. Skillnaderna mellan dessa två har grundligt genomgåtts och 

rättfärdigats. För att undersöka frågan har två varianter av artefakten skapats - en som bidrar 

spelaren med ett narrativ till spelvärlden (specifikt till karaktärerna) och en som helt saknar 

detta. De två varianterna testades av tio testpersoner vardera och testarnas upplevelse av 

spelet har sedan jämförts för att visa om narrativ har gjort skillnad för inlevelsen. Det viktiga 

för forskningsfrågan var att se om testarna ansåg att de skulle spela annorlunda om de hade 

tillgång till ett narrativ gentemot om det saknades.  

Artefakten skydda byn är till störst del inspirerad av fyra andra spel. Två av dessa är egna 

kreationer vid namn WarCradle och Farmers at the walls. De andra två inspirationskällorna 

var Schack och Dungeons and Dragons (1974). Om det skulle yttras en grundtanke eller idé 

som följdes under arbetets gång är det "Spelet Schack fast pjäserna är mer än bara pjäser, de 

är karaktärer med ett narrativ som du bryr dig om". Detta är något som alltid legat i 

bakhuvudet under hela projektets gång. Det är på något sätt huvudidén bakom artefakten. 

Vad är då Skydda Byn? Det är ett brädspel där spelaren använder åtta karaktärer för att 

skydda sin by. Detta görs genom ett enkelt bytessystem, en invånare dödar en fiende men 

invånaren dör även själv. Det enda undantaget är soldaten i spelet, en av de två mekaniska 

aspekter som ger spelet mer djup. Soldaten kan besegra två fiender själv, vilket ger en 

intressant dynamik då han också är en trevlig karaktär som få vill uppoffra. Den andra 

mekaniska aspekten är piratskeppet, här kan spelaren välja att offra en karaktär till slaveri i 

gengäld mot att piratskeppet skjuter ner två fiender i nästa rond. Det är alltså ett byte där 

man offrar en karaktär för att rädda två. 

Relevant data från intervjuer har framställts och analyserats. Det är uppdelat i ett flertal 

kapitel där de olika aspekterna av testningen tas upp, och om den lilla mängd narrativ som 

ges i artefakten var tillräckligt för att skapa en känslomässig koppling. I många aspekter 

agerar testarna på olika sätt, men för att summera bryr de sig om karaktärerna på ett mycket 

djupare sätt än om de endast skulle ses som resurser.  

Arbetet innehåller även en diskussionspunkt som inleds med en genomgång av de mest 

relevanta artiklar för arbetet. Dessa sätts i samhörighet i ett försök att sätta problem från 

projektet i ett större sammanhang. Detta görs även med en diskussion om "The Trolley 

Problem" (Foot 1967) och hur detta relaterar till arbetet. 

Slutligen i punkt 6.3 tas framtida arbeten i åtanke och hur detta examensarbete skulle kunna 

vidareutvecklas på olika sätt. En punkt följer även hur artefakten till arbetet hade kunnat 

göras till ett mer utvecklat och bra spel. Det blev uppenbart under testningen att idén för 

spelet var bra - även om spelet var kort och enkelt i mekanik var det uppskattat av många. En 

visualisering på hur det skulle kunna omvandlas till ett spel istället för endast en artefakt är 

intressant och tas upp i 6.3 Framtida arbete. 
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6.2 Diskussion 

I denna diskussion kommer de fyra mest inflytningsrika artiklarna från arbetet att upplysas i 

ett nytt gemensamt sammanhang. Detta sammanhang är om ett brädspel kan ge upphov till 

att en spelare finner en ny korrekt väg för att vinna, istället för den utsatta. Detta visades lite i 

min artefakt, men i diskussionen sätts det i nytt ljus och föreslår en påbyggnad. 

6.2.1 Korrekta vägar i en cybertext för ett brädspel med aktivt deltagande 

Från bakgrundskapitlet är det fyra artiklar som har haft stor vikt under hela denna 

arbetsgång, dessa artiklar är: (Frasca 1999) Ludology Meets Narratology: Similitude and 

differences between (video)games and narrative, (Aarseth 1997) Cybertext: Perspectives on 

Ergodic Literature, (Van Velsen, M. Williams, J. Verhulsdonck, G. 2009)  Table-top gaming 

narratology for digital interactive storytelling och (Frome, J. 2007). Eight ways 

videogames generate emotion. 

Dessa har alla haft relevans under utformningen av hela arbetet. Vad som inte gjorts dock är 

att ställa alla fyra i ett gemensamt sammanhang. De har möjlighet att förstärka diskussionen 

tillsammans.   

Frasca (1999) diskuterar att det ofta finns ett "korrekt" sätt att vinna i de flesta spel. En 

hypotes gällande detta var att vissa spel kunde få flera "korrekta" val med hjälp av narrativet, 

även äventyrsspel som Frasca (1999) diskuterar. Speciellt om detta görs med en cybertext. 

Spel nu för tiden är ofta gjorde som en cybertext med flera val, dessa val påminner spelaren 

hela tiden om de vägar som inte blev tagna. 

When you read from a cybertext, you are constantly reminded of inaccessible 

strategies and paths not taken, voices not heard. Each decision will make some 

parts of the text more, and others less, accessible, and you may never know the 

exact results of your choices; that is, exactly what you missed. This is very 

different from the ambiguities of a linear text. 

(Aarseth 1999, s 10) 

Ett spel som skapar ett sådant dynamisk narrativ kan få spelaren att välja en annan "korrekt" 

väg, denna väg till vinst är mer åt det narrativa hållet. Det behöver inte vara det målet som 

först visats. Det målet kan till och med bli förlorat. Detta spelar då ingen roll för spelaren då 

denna skapar sitt eget positiva avslut.  

Detta görs ännu lättare i brädspel då det har en sådan "complex interactive storytelling" 

(Velsen m.fl. 2009, s 109). Fromes karaktärsroller är här även applicerbart. Han diskuterar 

observer-participant och actor-participant, där actor-particant är den naturligt logiska typen 

för spel. Den observerande rollen tar del av spelet men ändrar det inte. Det är därför olika val 

som en cybertext ger upphov till fungerar bra i spel, då det lättare blir att spelaren blir actor-

particant och inte bara glider med i mediet, som i till exempel en film. ”An observer-

participant engages with an artwork but does not change the material form of the work. In 

this role, engagement with videogames is similar to engagement with films” (Frome 2007, s 

832). 

Att undersöka om en spelare kan finna en egen väg till vinst genom narrativ (eller rentav 

skapa ett eget narrativ) skulle kunna bli ett examensarbete i sig, men det blev i detta 

examensarbete något av en sekundär frågeställning. På den relativt begränsade data som 

samlades ihop verkar det som hypotesen kan stämma. Testare av brädspelet i detta arbete 

skapade sina egna mål genom narrativet, även om de fortfarande klarade spelet på det 

uttänkta sättet (då det inte gick att misslyckas). Det hade dock varit intressant att undersöka 

denna fråga med en annan artefakt. En artefakt där valen gjorde att spelaren inte ”vann” på 
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det traditionella sättet i ett äventyrsspel utan snarare att man själv lyckades skapa ett eget 

narrativ och gå bort från det normalt korrekta slutet. Detta nya slut skulle normalt räknas 

som en förlust men personligen för spelaren blev det en vinst då denna byggt upp detta som 

ett delmål under spelets gång som sedan utvecklades till hens riktiga mål. 

6.2.2 Normer och The Trolley Problem 

Det så kallade ”Trolley Problem” har länge diskuterats inom filosofin och det finns otroligt 

många varianter på dilemmat. Den moderna versionen presenterades av Philippa Foot 1967. 

Problemet såg då ut så här:  

Suppose that a judge or magistrate is faced with rioters demanding that a 

culprit be found for a certain crime and threatening otherwise to take their own 

bloody revenge on a particular section of the community. The real culprit being 

unknown, the judge sees himself as able to prevent the bloodshed only by 

framing some innocent person and having him executed. Beside this example is 

placed another in which a pilot whose aeroplane is about to crash is deciding 

whether to steer from a more to a less inhabited area. To make the parallel as 

close as possible it may rather be supposed that he is the driver of a runaway 

tram which he can only steer from one narrow track on to another; five men are 

working on one track and one man on the other; anyone on the track he enters 

is bound to be killed. In the case of the riots the mob has five hostages, so that 

in both the exchange is supposed to be one man’s life for the lives of five.  

(Foot 1967, s 3) 

Problemet handlar alltså sammanfattningsvis om en person skulle offra ett flertal för att 

rädda en. Foot säger “The question is why we should say, without hesitation, that the driver 

should steer for the less occupied track, while most of us would be appalled at the idea that 

the innocent man could be framed” (Foot 1967, s 3). 

En vanlig förenklad version av problemet är att vi har en spak att dra i för att styra tåget åt ett 

annat håll. Vi räddar alltså de fem personerna genom att döda en istället. Det som utgör 

grunden till dilemmat är att om vi gör detta blir personen som drar i spaken aktivt en 

mördare. Det är vår egen handling som dödar den enskilde personen. Ska vi då istället låta 

problemet spela ut sig och inte hantera det makabra problemet. Dödar vi inte då fem 

stycken? 

En miniatyrversion av detta finns i artefakten. 

Det är huruvida testarna väljer att skicka en 

person till slaveri med piratskeppet. Som 

diagrammet visar i figur 41 var det endast två 

personer som inte valde att göra detta då det 

tyckte att slaveri var för hemskt. De resterande 

åtta offrade personer till slaveriet. Det 

intressanta är att narrativet verkar göra det 

lättare för spelarna att agera i Trolley-dilemmat. 

Detta syns genom att dessa åtta personerna 

endast gemensamt offrade två olika karaktärer. 

Dessa var de karaktärer som de helt enkelt 

ogillade eller inte brydde sig om. Narrativet 

gjorde alltså att de fann problemet lättare att 

hantera. 

 

2

6

2

Narrativ Pirat

Pernilla Greger Astrid

Roger Tant Sigrid Sten

Baltazar Albert Ingen båt

Figur 41: Cirkeldiagram, narrativ pirat. 
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Det hade varit intressant att se resultatet av hur de icke-narrativa testarna hade agerat om de 

hade fått veta att det var ett piratskepp som kom till byn och att de som de byttes bort till 

slaveri. Hade anonymitet som frånvaron av narrativet resulterat i andra data, hade de varit 

mer benägna att inte ge en karaktär till skeppet? Eller hade bilderna gett dem tillräckligt 

mycket information i samband med deras egenskapade narrativ att de fortfarande fann det 

ett enkelt och endast logiskt? Detta beror såklart på spelarens egna tankar om vilka 

karaktärer som denna vill behålla, samt vilka karaktärer som spelaren har att välja mellan 

under det tillfället. En ytterligare undersökning i den narrativa artefakten där det endast 

existerar trevliga karaktärer hade kunnat användas för att testa Trolley-dilemmat mer 

utförligt. Värt att påpeka är att om spelaren inte alls fick bevittna karaktärerna som det 

valdes emellan skulle spelaren helt klart gå efter logik - rädda flera istället för en. 

6.3 Framtida arbete 

6.3.1 Förbättrad forskning 

Det är mycket som skulle kunna förbättras med undersökningen, det är specifikt fyra 

aspekter som kommer i åtanke. Alla dessa behöver lång tid för att implementeras så detta är 

om det hypotetiskt hade funnits mycket mer tid till undersökningen. Om det dock var endast 

en kortare tid (ett antal dagar) som kunde läggas till hade målet varit att få mer mångfald i 

undersökningen genom att hitta fler kvinnliga testare. Den första av dessa aspekter är att 

undersökningen borde haft fler testare. Detta är den viktigaste av aspekter för att ytterligare 

säkerställa att det framtagna resultatet är korrekt. Det är inte något annat än självklart att ett 

resultat blir mer konkret ju fler personer som tar del i undersökningen. Fler testare är lika 

med ett mer trovärdigt resultat. Dock gav omfattningen av denna undersökningen bra 

resultat med dessa tjugo testare. Det ultimata hade varit om antalet testare ökat till det 

dubbla eller kanske till och med 50 testare per artefakt. De resultat som verkar slumpmässiga 

nu skulle kanske visat sig vara genomgående resultat. I den icke-narrativa versionen av 

artefakten är det att till exempel väldigt svårt att se skillnad på de karaktärer som har använts 

ungefär lika många gånger. Var alla dessa lika omtyckta? Med ett större antal testare är det 

mycket möjligt att det skulle komma fram mönster gällande dessa karaktärer som i nuläget 

inte har någon specifik data inom dessa aspekter. 

Den andra aspekten är mångfalden i undersökningen. Det är något som skulle kunna 

argumenteras för att vara undersökningens svagaste sida. Endast tre testare är kvinnor och 

alla dessa testade den narrativaversionen av artefakten. Det kan vara fullt möjligt att kvinnor 

skulle spela den icke-narrativa versionen väldigt varierande mot hur männen spelade den. 

Dock är detta omöjligt att säga eftersom det ej finns bevis för varken det ena eller det andra.  

En annan aspekt inom mångfalden är åldern på testarna - de två undantagen som fanns med 

i undersökningen visade inte på något annorlunda beteende. Men två testpersoner är 

uppenbarligen inte tillräckligt för att kunna förneka något sådant. Det hade därför varit 

intressant att ha en större mängd testare i femtioårsåldern för att se om några skillnader 

mellan åldrar kunde påvisas. 

Personligen tror jag inte att avsaknaden av kvinnor och mångfald på åldern pekar på någon 

stor skillnad i undersökningen då jag vill mena att känsla i relation till en karaktär inte är 

ålder- eller könsdefinierad. Det skulle dock kunna vara helt fel, kvinnor kanske hanterar 

karaktärer utan narrativ annorlunda av någon anledning som inte än har uppenbarats. Även 

åldern kanske gör skillnad. Båda dessa aspekter hade i vilket fall varit intressanta att testa. 
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Den tredje anledningen är att Intervjufrågorna var helt klart något som skulle kunnat behöva 

mer arbete, vissa av dem var mindre relevanta än andra. Frågorna skulle kunna ha 

omformulerats och därav bidragit med bättre information, exempel på detta ges i punkt 5.1.1. 

Att ha med en fråga om vad testarna tyckte om de specifika karaktärerna hade även varit 

väldigt hjälpsamt vid analysering av data, men detta hade självfallet gjort testningsprocessen 

längre. Analyseringen av frågorna hade även den blivit väldigt mycket mer tidskrävande. Det 

hade dock kanske varit värt det om den utvunna data varit relevant. 

En till fjärde intressant aspekt att testa hade varit det som diskuterades i punkt 6.2.2. En 

ytterligare testgrupp med den icke-narrativa artefakten skulle ha testats, fast denna gång 

med en signifikant skillnad. Denna skillnad är att de denna gång hade fått det etablerat för 

sig att skeppet ifråga var ett piratskepp. Detta skulle göras för att se om det gjort att Trolley-

problemet blivit mer utav ett dilemma och inte bara ett uppenbart och logiskt val. Det har 

även diskuterats om andra varianter på testgrupper för att ytterligare testa Trolley-dilemmat. 

Det hade bland annat varit intressant med en testgrupp som testade den narrativa versionen 

med skillnaden att alla karaktärer var trevliga, hade det gjort dilemmat med piratskeppet 

svårare för dessa spelare? Som det är nu i den narrativa versionen var det bara två stycken av 

tio som inte valde att offra en karaktär till slaveri. Hade denna siffra blivit högre om testarna 

ej hade någon karaktär de ogillade som de lätt kunde kasta bort? 

En artefakt med en helt annan uppsättning är också tänkbar för att undersöka det som 

diskuterades i 6.2.1 om nya "korrekta" vägar i narrativet. En tanke är att denna artefakt 

innefattar en möjlighet för spelaren att förlora i det att staden blev ockuperad och besegrad, 

men de karaktärer som testaren tycker om kan rymma. Dessa karaktärer skulle sedan få ett 

bra, nytt liv utanför staden. Detta kan ses som ett nytt slut som anses "korrekt" för en mer 

narrativt inriktad spelare som bryr sig mer om till exempel Astrid eller Albert istället för byn i 

sig. Byn i sig är ju egentligen inget av värde utan de karaktärer som spelaren tycker om. 

6.3.2 Förbättrat spel 

I detta stycke ges förslag på hur artefakten i sig hade kunnat göras mer till ett spel, ett roligt 

och bra spel. Detta är inte av forskningssjäl utan snarare för att det blev uppenbart under 

testningen att artefaktens spelidé var omtyckt av många testare. Därför skulle det vara ett 

nöje att jobba vidare med artefakten som ett spel utanför den akademiska världen.  

Ur ett mekaniskt perspektiv hade spelet behövt var längre och haft mer intressant mekanik. 

Spelet i sitt nuvarande stadie är alldeles för kort för att det skall kunna kallas ett riktigt spel 

och inte bara en artefakt i ett examensarbete. Med att spelet skulle vara längre innebär det att 

det skulle innefatta fler ronder med fiender. Fienderna skulle även behöva vara mer 

mekaniskt intressanta. Invånarna i staden skulle heller inte kunna dö efter varje runda. Då 

skulle speltiden inte kunna öka förutom om det adderades fler invånare. Istället skulle ett 

stridssystem läggas till. 

Varje karaktär skulle vara mer mekaniskt distinkta, inte bara narrativt utan de skulle även ha 

olika förmågor. Soldaten Albert är ett exempel på detta. Han kan göra två attack i ett område. 

Liknande förmågor skulle ges till alla invånare och fiender. 

Invånarnas och fiendernas hälsa skulle vara högre än ett så att spelet skulle bli längre och 

mer utmanade. En annan bra idé är att husen på spelplanen skulle vara mer dynamiska och 

ha någon effekt. Exempel på dessa kan vara att ett hus kan fungera som sjukhus där man 

lägger in en skadad invånare för att få tillbaka denna vid en senare rond, nu med full hälsa. 

Andra hus kan ge mer permanent hälsa och attack eller en ny förmåga. 
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För att göra spelet ännu mera utmanande skulle bossar kunna införas, stora och utmanande 

fiender med speciella attacker. En sådan attack skulle till exempel kunna va en belägring med 

katapulter som förstör dessa dynamiska hus. 

Det finns uppenbarligen många sätt att göra spelets mekanik mer intressant, denna 

diskussion visar endast ett fåtal exempel. 

Narrativet skulle även det kunna förbättras. Den största skillnaden skulle vara om det efter 

varje rond gavs en liten berättelse likt den epilog spelet har nu. Denna berättelse skulle alltså 

handla om hur byn mår efter attacken, vilka karaktär som mår bra, vilka som blev skadade, 

vilka som blir påverkade av döden av en annan och så vidare. Spelets narrativ skulle bli 

mycket mer följdriktigt och djupt. Berättelsen ifråga skulle kunna skapas på samma sätt som 

den nuvarande epilogen, men det hade varit bäst om den skulle kunna göras i till exempel 

Twine (2009). En annan intressant aspekt med denna berättelse är att den skulle kunna 

improviseras fram av en Game Master. Det skulle vara det mest dynamiska valet, men också 

det mest krävande för Game Mastern i fråga. Ett Twine -liknande alternativ med ett stort 

dialogträd skulle rimligen vara det bästa. 

Testare sju föreslog att karaktärer med mer gråa zoner i deras biografi skulle addera en 

svårighetsgrad. 

Testare 7 Narrativ: 

F – Och sen om du har några egna tankar, någonting du vill säga. Någonting som jag har 

missat? 

T – Nae, det var nåt litet stavfel i en biografi. Och sen så tänkte jag bara på det här att det var 

ganska mycket svart och vitt med karaktärerna. Så om man vill liksom lägga på en extra 

svårighetsgrad så att säga så kan fundera på mer att lägga in lite fler gråa zoner. Där man inte 

riktigt kan avgöra om de är snälla eller elaka och så. 

Detta är definitivt något som skulle vara bra att implementera. Detta skulle uppnås genom en 

omskrivning av narrativet för spelets karaktärer. Det skulle även åstadkommas med hjälp av 

berättelsen mellan ronder, då det blir fler tillfällen att utveckla karaktärerna.  

Testare åtta kom med ett annat förslag, detta var att ha karaktärsbeskrivningar till fienderna 

också. 

Testare 8 Narrativ: 

F – Sen om du har några egna tankar, något extra du tänkte på? 

T - Det ju lite som jag sa i början, jag hade velat veta bad guys bakgrund, varför dem gör saker 

och ting. [Hon frågade om detta när fienderna först introducerades]  

Att ha bakgrundskort till fienderna också skulle ge spelet en väldigt intressant dynamik. 

Spelaren skulle eventuellt tycka synd om en del fiender vilket skulle ge upphov till att man 

som spelare inte skulle vilja döda dessa. Det skulle kunna finnas ett rehabiliteringssystem 

eller liknande i spelet som en del av mekaniken. Om man då lät denna fiende leva till slutet av 

attacken kunde spelaren övertala denna att man inte ville den något ont. Denna fiende kan då 

få bo i staden och skydda den istället. Det hade varit ett intressant sätt att fylla på mängden 

invånare i byn.  
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6.4 Samhällsperspektiv och etik 

Mycket i världen styrs av stereotyper och det är något som arbetats fram under hela vårt 

samhälles tid. Stereotyperna är inte desamma i alla kulturer, olika regioner i världen 

uppvisar egna stereotyper utifrån vad som anses vara norm. Enligt Schaller och Latané är det 

uppenbart att kulturella stereotyper är skapade med hjälp av kommunikationssystem. 

Kommunikation är även vad som håller ihop dessa stereotyper. “It should be evident by now 

that-like cells, organisms, and biological populations-cultural stereotypes and other social 

representations are kept together and integrated by systems of communication” (Schaller och 

Latané 1996). Kommunikation finns överallt i vår värld, och nu mer än någonsin, i den 

digitala världen. Detta gör att vissa stereotyper blir mer globala då de förr inte kunde sprida 

sig på grund av att kommunikationsmöjligheterna var mera begränsade och primitiva. 

Inom spelvärlden skapas lätt stereotyper på grund av dess otroliga spridning. Dessa 

stereotyper finns i digitala spel och likaså i brädspel. Stereotyperna har länge varit av 

negativa natur även om det inte alltid reflekterar verkligheten. Griffith, Davies och Chappel 

(2003) skriver” The stereotype of the typical online player being a socially withdrawn young 

male with limited sex role identity appears to be misplaced” (Griffith, Davies och Chappel 

2003). En intressant undersökning har också gjorts av Kowert och Oldmeadow (2012). Här 

har de undersökt den grupp som beskrivs med om termen ”online gamer” skiljer sig 

stereotypiskt mot andra sociala grupper av spelare. De gjorde detta genom enkäter som 

svarades av 178 personer. Undersökningen testade hur många stereotypiska ord en testare 

förknippade med en grupp. ”Online gamer” skiljde sig mot de flesta av de sexton sociala 

grupperna, fyra var dock liknande - ”Arcade Gamers”,”Comic Book Enthusiasts”, ”Dungeons 

and Dragons Players” och ”Geeks”. Stereotypen av” Online Gamers” fastställdes som “The 

principal descriptors ascribed to Online Gamers confirm that they are perceived in ways that 

align with the anecdotal stereotype: competitive, addicted, loners, who are obsessive, socially 

inept, isolated, immature and young” (Kowert och Oldmeadow 2012). Varför denna stereotyp 

har framkommit är osäkert, men den finns och den är svår att få bort, även om den inte är 

korrekt. 

En annan etisk aspekt är att artefakten heller inte har några mörkhyade personer. Detta var 

under produktionsfasen inget som undertecknad hade i åtanke. Men i efterhand är det 

uppenbart att denna aspekt hade gett olika resultat. Avsaknaden av detta ser jag dock som 

både positivt och negativt, av samma anledning. Denna anledning är att arbetet förmodligen 

hade tagit en ny vändning om vissa karaktärer var mörkhyade. Arbetet hade då handlat ännu 

mer om etiska aspekter och vilka invånare testarna hade valt hade kanske varit baserat på 

andra grunder än narrativet. Påverkan av narrativet är som känt det som primärt skulle 

testas. Olika hudfärg på invånarna hade därigenom blivit en onödig avvikelse då det inte var 

det forskningsfrågan handlade om.  

Denna vändning på arbetet hade dock kunnat bli fascinerande även det. För ett framtida 

arbete hade det varit intressant att fokusera en liknande artefakt på mer etiska frågor, till 

exempel om testare hade graviterat mot karaktärer med sin respektive hudfärg. Hudfärg i 

spel har länge varit ett hett diskussionsämne inom den digitala världen, där det primära 

motivet har varit att mörkhyade är underrepresenterade i spel. Detta skriver till exempel Mou 

och Peng (2009) om i Gender and Racial Stereotypes in Popular Video Games. Det hade 

därför varit intressant att ta en annan synvinkel på diskussionen med ett arbete som snarare 

gick in på om hudfärgen påverkade narrativet beroende på hudfärgen på testaren. 
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6.5 Konkret svar på frågeställning 

På flera ställen i denna rapport har frågeställningens olika delar besvarats. I detta kapitel 

avslutats arbetet med ett mer konkret svar på frågeställningen. Som påminnelse följer här 

frågeställningen: Hur påverkas personens agerande i en fiktiv värld utifrån dess 

känslomässiga koppling till ett narrativ?  

Ett svar har framkommit på denna fråga med hjälp av arbetet. Till att börja med är det värt 

att nämna att personernas agerade skilje sig om de hade en känslomässig koppling till ett 

narrativ eller inte. Personerna påverkades på ett sätt som bidrog till en helt annan 

sammankoppling till spelet och karaktärerna än de utan narrativ. Karaktärerna var mer än en 

resurs och de styrde sina val utifrån vilka karaktärer de gillade mest. Den känslomässiga 

kopplingen till invånarna av byn och världen i sig gjorde alltså att de valde att rädda dessa 

karaktärer. Som jämförelse var det i den icke-narrativa versionen mer slumpmässigt vilken 

karaktär som valdes. Testarna av den icke-narrativa versionen valde dock att ofta rädda 

karaktärer, men de kände inte alls samma koppling till dem. De räddade invånarna som 

enligt samhällsnormer är de som ska räddas - kvinnor och barn. Vikten av ett narrativ visades 

även i att de utan narrativ ofta fick skapa ett eget för att göra upplevelsen mer värd och 

intressant att ta del av.  

Om en person blivit presenterad mer ett narrativ påverkas alltså deras agerande på det sätt 

att hen får en koppling till världen på ett helt annat sätt vilket resulterar i andra val - de bryr 

sig mycket mer om vad som händer. De förväntar sig även en kontext på ett helt annat sätt. 

Det är viktigt för dem att få veta vad som händer mer karaktärerna efter spelet är slut. Dessa 

spelare får något mer av upplevelsen, någon som de utan narrativ saknar.  
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Appendix A -  Epilog 

 

Här följer de olika epilogvarianterna för alla karaktärer. De läses i den ordning de står och 

endast en läses för varje karaktär. I slutet blir då en löpande text. Vilken som ska läses upp 

för de olika karaktärer bestämt beroende på vilka som är kvar vid liv. Albert 1 läses om Sten 

är död till exempel och Albert 2 läses om Sten inte är död. 

Sten: 

1 (Sten död): Efter attacken och ett flertal dagar av återhämtning började nya ledare att 

träda fram.  

2 (Sten inte död): Efter attacken så började Sten direkt lobbya för att byn behövde mer 

soldater (och att Albert skulle bli utvisad). Han blev vald att fixa fler soldater, detta gjorde 

han även på samma sätt som han fick dit Albert, slaveri.  

Albert 

1: Albert visade sig vara väldigt bra på att få saker gjort när inte Sten konstant plågade 

honom, han valdes därför till ny borgmästare.  

2: Albert blev utvisad ur byn efter Stens kommando, innan han gick så blev han stenad av de 

nya slavarna. Nära döden beordrade Sten dem att sluta, Albert kröp iväg och dog snart på 

stigen. 

Greger 

1: Greger höll med om att han inte hade varit den bästa av ledare och avgick gärna sin 

position,  

1.1: han blev istället en lärjunge till snickaren Roger och de höll tillsammans ihop muren 

bättre än någonsin. 

1.2: han blev istället byns nya snickare efter Roger. 

2: Med sten och Albert borta övertalade Pernilla Greger att avgå som borgmästare, en roll 

som hon sedan fick. Greger började dricka mer och mer och dog tillslut av alkoholförgiftning. 

3: Med Pernilla borta så tog Greger över baren, det gick sådär med tanke på hans 

alkoholproblem. Han hanterade det dock bättre än innan nu när Pernilla inte tvingade på 

honom nåt. 

Baltazar:   

1: Baltazar insåg att han hade varit en pretentiös fjant och jobbade som snickare med Greger 

De var uppenbarligen inte lika duktiga som Roger men gjorde ändå sitt bästa. 

2: Baltazar insåg att han hade varit en pretentiös fjant han beslutade sig för att stanna kvar i 

byn men nu istället hjälpa den han blev lärjunge till snickaren Roger och de höll tillsammans 

ihop muren bättre än någonsin. 

3: Under sten eller Pernillas ledning blev Baltazar ännu mer trött på byn och beslutade sig för 

att dra därifrån och ta sig till storstaden. Han gick snabbt vilse i vildmarken och blev mördad 

av en björn en mörk natt. 
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Roger: 

1: Roger fortsatte att arbeta på muren, han var dock mycket trevligare nuförtiden när han 

hade fått en lärjunge han fann det mycket tillfredsställande att lära ut sitt yrke till någon. 

2: Roger fortsatte att arbeta på muren, han lön och arbetstimmar blev värre under 

Sten/Pernillas ledning, men han fortsatte laga ändå om än surare än innan. 

Astrid: 

1: Astrid tog över baren som hon gjorde till en sjyst restaurang där det nu även såldes mat, 

makrillen var populärast. Detta gjorde henne mycket glad. 

2: Astrid började jobba hos Pernilla då hon ville hjälpa folk med att ge dem mat, i form av 

fisken hon fångat. Pernilla styrde henne dock med järnhand och tvingade henne fiska tidigt 

på morgonen varje dag så att restaurangen alltid hade färsk fisk. Profiten tog hon även i 

princip helt själv. 

Baltazar: 

4: Baltazar insåg att han hade varit en pretentiös fjant och jobbade som snickare med Roger 

och fick jobb som servitör hos Astrid.  

Sigrid: 

1: Sigrid fortsatte att vara sur och sänkte moralen på alla i byn varje dag. 

Pernilla: 

1: Pernilla tog över byn ännu mer än förut nu när Sten inte var med i bilden längre, hon 

manipulerade allt och allt och hade efter ett tag hand om helt stadskassan. 

2: Pernilla fortsatte att försöka lura folk men Albert hade länge sett vad hon gjort och satte 

nu som ledare stopp för det. 

3: Pernilla frodades i den nya miljö med deprimerade slavar överallt, de få pengar de fick 

användes för att köpa öl hos henne. 

Piratskeppet: 

1: X mådde otroligt dåligt under sin vecka på piratskeppet, han blev sedan såld att arbeta i en 

kolgruva. Detta gjorde han fram till döden, som kom 4 år senare. 

Avslut: 

1: Byn blev stärkt av attacken under Alberts nya ledning, framtiden ser mycket ljus ut för byn. 

2: Efter attacken har byn haft det sämre än någonsin, Sten tränar slavarna hårt varje dag. De 

tidigare invånarna mår sämre och sämre med varje dag som går under stens ledning. De vill 

alla därifrån, men vågar ej. 

3: Med Pernilla i ledningen utvecklas byn snabbare än någonsin, visserligen inte under bra 

förhållande för någon förutom Pernilla, som nu är något av en diktator.  

4: Dock är stadens ekonomi bättre än någonsin, med genomresande som stannar till ibland 

för att ta sig en öl och en tallrik av Astrids kända makrill. 

 

Här följer ett exempelslut:  
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Levande: Albert, Astrid, Greger och Roger 

Döda: Sten, Sigrid och Pernilla 

Piratskepp: Baltazar 

Det som skall läsas upp är alltså: Sten 1, Albert 1, Greger 1 och 1.1, Roger 1, Astrid 1, 

Piratskepp med Baltazar, Avslut 1. Vilket blir: 

”Efter attacken och ett flertal dagar av återhämtning började nya ledare att träda fram.  

Albert visade sig vara väldigt bra på att få saker gjort när inte Sten konstant plågade 

honom, han valdes därför till ny borgmästare.  

Greger höll med om att han inte hade varit den bästa av ledare och avgick gärna sin 

position, 

han blev istället en lärjunge till snickaren Roger och de höll tillsammans ihop muren bättre 

än någonsin. 

Roger fortsatte att arbeta på muren, han var dock mycket trevligare nuförtiden när han 

hade fått en lärjunge han fann det mycket tillfredsställande att lära ut sitt yrke till någon. 

Astrid tog över baren som hon gjorde till en sjyst restaurang där det nu även såldes mat, 

makrillen var populärast. Detta gjorde henne mycket glad. 

Baltazar mådde otroligt dåligt under sin vecka på piratskeppet, han blev sedan såld att 

arbeta i en kolgruva. Detta gjorde han fram till döden, som kom 4 år senare. 

Byn blev stärkt av attacken under Alberts nya ledning, framtiden ser har spelar mycket ljus 

ut för byn.” 

 



IV 
 

Appendix B -  Diagram Variationer 
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Narrativ Rond 1

Pernilla Greger Astrid Roger Tant Sigrid Sten Baltazar Albert Ingen båt
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3

Icke-Narrativ Rond 1

Pernilla Greger Astrid Roger Tant Sigrid Sten Baltazar Albert

Figur 42: Narrativ, rond 1 

Figur 43: Icke-narrativ, rond 1 
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Narrativ Pirat

Pernilla Greger Astrid Roger Tant Sigrid Sten Baltazar Albert Ingen båt
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Icke-Narrativ Pirat

Pernilla Greger Astrid Roger Tant Sigrid Sten Baltazar Albert

Figur 44: Narrativ, pirat 

 

Figur 45: Icke-Narrativ, pirat 
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Narrativ Rond 2

Pernilla Greger Astrid Roger Tant Sigrid Sten Baltazar Albert
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Icke-Narrativ Rond 2

Pernilla Greger Astrid Roger Tant Sigrid Sten Baltazar Albert

Figur 46: Narrativ, rond 2 

 

Figur 47: Icke-narrativ, rond 2 
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Icke narrativ, rond 1 innerst

Pernilla Greger Astrid Roger Tant Sigrid Sten Baltazar Albert

Figur 48: Narrativ, cirkeldiagram alla ronder 

 

Figur 49: Icke-narrativ, cirkeldiagram alla ronder 
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Skydda eller effektivtet? Narrativ innerst

Skydda Effektivitet Båda

Figur 50: Skydda eller effektivitet? 
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Appendix C -  Exempelomgång av artefakten  

I detta appendix förklaras det djupgående hur en testning av artefakten gick till väga, både 

den narrativa versionen och den icke-narrativa. Här förklaras även skillnader på den digitala 

och fysiska artefakten detaljerat.  

Exempelomgången är skriven i kronologisk ordning. Det är markerat om en textrad sades 

exklusivt till testaren av den narrativa versionen eller den icke-narrativa versionen. Det är 

även markerat om något sades annorlunda till testaren av den digitala versionen, eller om 

någon text sades till alla. 

Testet inleddes med följande: 

”Skydda byn är ett litet kort strategiskt brädspel där du skall skydda din by med hjälp av dess 

åtta invånare. Detta görs genom att placera invånarna i murens öppning. Det kommer sedan 

fiender. Invånarna och fienderna byter ut varandra, alltså en invånare besegrar en fiende 

men dör även själv. Förutom soldaten som besegrar två fiender, om det är en fiende mot 

honom dör han ändå. Han har en hälsa som alla andra men två attack, tänkt att han har en 

AoE attack (Area of effect, en etablerad term i spel).” 

Endast narrativa versionen: 

”Innan spelet börjar ska du få läsa dessa karaktärskort om de olika karaktärerna i byn.” 

(När testaren läst färdigt) 

”Du kan få läsa dessa igen när du vill, om du vill påminna dig om något.” 

Endast digitala narrativa versionen: 

”Innan spelet börjar så ska du få klicka på knappen B på tangentbordet. Här är karaktärskort 

om de olika karaktärerna i byn som du ska få läsa innan vi börjar. ” 

(När testaren läst färdigt) 

”Du kan få läsa dessa igen när du vill, om du vill påminna dig om något. Detta gör du genom 

att klicka på B igen, eller klicka på en specifik karaktär med mushjulet om du vill läsa om 

den.” 

Båda versionerna: 

Efter detta sattes fienderna ut på spelplanen eller så blev den digitala testaren ombedd att 

klicka på start, samma effekt händer och de två fienderna sätts ut. Den icke-narrativa 

versionen av spelet börjar här. 

”Nu får du helt enkelt välja vilka karaktärer du vill använda för att besegra motståndet.” 

Efter motståndet blivit besegrat så togs fienderna och de valda invånarna bort från 

spelplanen. I den digitala versionen blev testaren bedd att högerklicka på dessa karaktärer för 

att ta bort dem från spelplanen. De digitala testarna blev sedan varnade att inte klicka på 

pilen som dök upp. 

Endast icke-narrativa versionen: 

”Nu innan rond 2 börjar så kommer det in ett skepp till byns hamn. Här kan du byta en 

invånare mot att skeppet skjuter ner två fiender i nästa rond.” 

Endast narrativa versionen: 
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”Nu innan rond två börjar så kommer det in ett piratskepp till byns hamn. Här kan du välja 

att ge en av dina invånare för slaveri till piratskeppet. [Karaktärens namn] kommer fängslas 

på skeppet tills de kommer till sin nästa hamn om en vecka. De kommer gå utan mat och 

nästan inget vatten, ingen tillgång till badrum eller liknande. Hemsk miljö. De kommer sedan 

säljas till högstbjudande och tvingas göra gud vet vad. Om du väljer att sälja en invånare till 

piraterna så kommer piraterna att skjuta ner 2 stycken fiender i nästa rond.” 

Båda versionerna: 

”Vill du göra detta?” 

(Efter att testaren har bestämt sig) 

”Okej då går vi vidare.” 

Endast digitala versionen: 

”Okej då klickar du på övre/nedre pilen så går vi vidare.” (Den övre pilen klickas på om 

skeppet inte har blivit valt och den nedre pilen klickas om det har blivit valt). 

Om piratskeppet har valts att användas: 

”Nu kommer det tre stycken fiender i nästa rond, två av dessa tar vi genast bort då de blivit 

dödade av piratskeppet. Vem vill du nu använda för att besegra den sista fienden för den här 

ronden?” 

Endast digitala versionen: 

(En ruta dyker upp efter pilen har klickats där det endast står ”BOM”, vilket syftar på att 

skeppet skjuter ner två fiender) ”Nu ser du att det har kommit tre stycken fiender i denna 

rond, två av dessa dör genast av piratskeppet när du klickar på ”Ok”. Vem vill du nu använda 

för att besegra den sista fienden för den här ronden?” 

Om piratskeppet har valts att inte användas: 

”Nu kommer det tre stycken fiender i nästa rond, Vilka vill du nu använda för att besegra 

dessa fiender?” 

Endast digitala versionen: 

”Nu ser du tre stycken fiender i nästa rond. Vilka vill du nu använda för att besegra dessa 

fiender?” 

Båda versionerna: 

 (Fienderna besegras) 

Grattis du klarade spelet, nu går vi till intervjufrågorna. 
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Appendix D -  Kontrollschema för den digitala 
versionen av artefakten 

Kontrollschema för Skydda Byn – digital version. 

Musen  

Används för att dra runt på byns invånare till önskad position (Drag and drop). 

Högerklick används för att ta bort invånare eller fiender på spelplanen. 

Vänsterklick används för att klicka på ”Start” i början av spelet, för att klicka på ”Ok” när 

man har valt piratskeppet och även för att klicka på ”Ok” när spelet är över för att avsluta det. 

Tangentbord: 

B knappen används för att ta fram karaktärskorten. 

R knappen används för att starta om applikationen. Det är endast en säkerhetsåtgärd ifall 

något skulle gå fel. 
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Appendix E -  Transkribering av interjuver 

Här följer transkription av alla intervjuer som genomfördes för detta arbete. De är i princip 

ordagranna, viss grammatik har blivit justerad så att det skall vara läsbart. Upprepningar har 

tagits bort i vissa fall och förtydligar har lagts till oftast inom hakparenteser. Ljudfilerna finns 

att tillgå vid förfrågan.  

F = Testledare (Benämns som F då det är min initial), T = Testare 

Intervjufrågorna som ställdes var som följer: 

1: Vad tror du syftet var med undersökningen? 

2: Vad styrde dina val i spelet - var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet eller var det något annat som styrde? 

3: Vad kände du var huvudmålet i spelet för dig - effektivitet eller skydda de karaktärer 

man tyckte om/synd om? 

4: Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast observerade 

något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot ett interaktivt 

spel. 

5: Var spelet roligt och var det känslomässigt att spela, varför/varför inte? 

6: Tror du att du hade spelat annorlunda om det fanns bakgrundshistorier till varje 

karaktär, så man lärde kännas dom lite innan spelets början? 

Tror du att du hade spelat annorlunda om bakgrundshistorier inte hade funnits? 

7: Egna tankar eller kommentarer från testaren. 

Testare 1: narrativ version. 

F – Fråga nummer 1: Vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Jag tror att syftet med undersökningen var att se hur en backstory och ett narrativ och en 

personlighet på en karaktär kan påverka hur villig man är att offra, använda och utnyttja 

karaktären på olika sätt som en resurs. 

F –  Fråga 2: Vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet eller något annat? Det har du ju lite svarat på redan, men lite 

djupare nu kanske. Om det var mest själva texten eller texten med bilderna på invånaren eller 

åldern. Vad var det du gick mest på? 

T –  Det enda- det jag tänkte på först var... jag ville prioritera gameplay. Vad är det för 

skillnad mot att spela den här karaktären mot den här karaktären. Det var att sten, nej 

ursäkta. Albert kan döda två. Det är den enda gameplay skillnaden, annars är det exakt 

samma för alla andra karaktärer. Ingen skillnad alls i hur man offrar dom. Då tänker jag 

såhär, okej. Vilken av dem, eftersom alla äro likgiltigt tycker jag om minst. Då kollar jag bara 

helt logiskt på vilka av dem här karaktärerna, förtjänar mer eller mindre att leva minst? Bara 

för att om man måste göra offringen för att inte alla ska dö, vem ska man offra då? Då tänkte 

jag, okej, de två gamlingarna, dem för det första-  så är de väldigt gamla så de kommer inte 

leva så länge till vilket är ett sätt, ålder, precis som du sa. Men också just att både de två 

personerna som var väldigt gamla var väldigt dryga. Och bara generellt inte trevliga personer. 

Då tänker man de lever inte så länge, de är inte trevliga, och de är lika mycket värda [testaren 
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menar här gameplay-mässigt, deras attack] som typ den sextonåriga tjejen som är typ jätte- 

verkar vara en trevlig person. 

F – Då har jag två följdfrågor på det 

T – Aa, vad då? 

F – Först vad tror du att du hade gjort om tanten eller gubben det spelar ingen roll vilkrn 

egentligen. Om något hade varit trevlig istället och fortfarande varit gammal tror du att du 

hade gått på att de var gamla och inte levde så länge till eller att de faktiskt var trevliga också. 

T – Det är ju där dilemmat kommer in, och det dilemmat- jag inte riktigt ställdes inför så 

mycket förutom när det kom till exempel när det kom till Baltazar, Baltazar var ju inte direkt 

en dålig person. Men jag sålde honom till slaveri ändå, bara på grund av att han var äldst. 

F – Aha, okej. 

T – Mer eller mindre, och jag ångrar egentligen efteråt att jag inte sålde borgmästaren till 

slaveri även fast han var yngre. Men samtidigt så verkar Baltazar som en såndär karaktär 

som... jag gjorde det hundra procent emotionally jag byggde det hundra procent att jag tyckte 

om Baltazar mindre än till exempel greger. Sen kollade jag också på siffrorna. Denna person 

är 12 år äldre därför har personen ett kortare liv. Om man kollar hundra procent på siffrorna, 

vilket är ett intressant sätt att se det på men det känns väldigt hmmm. 

F – Logiskt om inte annat. 

T – Jag försökte blanda det emotionella med det logiska för det fanns ingen gameplay 

anledning för det ena eller det andra. 

F – Intressant. 

T – Kommer det vara en fråga om just Albert och hans förmåga att döda två personer? 

F – Jag har inte det just nu, men det finns utsatt tid efteråt om du vill kommentera på något 

speciellt, så då kan vi ta det sen. 

T – Absolut. 

F – Huvudmålet med spelet, vad kände du att det var? Var det effektivitet, att liksom 

använda så lite gubbar som möjligt eller var det mer att skydda karaktärer?  För om du hade 

gått mot att skydda karaktärer så hade du ju inte gjort slaveri det är ju mer en effektiv aspekt 

att man tar en för två?  

T – Men det är ju också skydda, eller hur? 

F – Ja, det är ju sant. 

T – För det blir ju, jag tänkte det inte som en... 

F – Aha du tänkte det som att skydda fler genom att offra en. 

T – Ja, jag tänkte det som att skydda fler och en effektivitet. Effektivitet i att skydda. Jag 

tänkte så att om jag dödar två personer då kommer Baltazar och en till person att dö, för att 

Baltazar inte ska bli såld in till slaveri. Då tänkte jag varför inte? 

F – Det evar logiskt, men vad var det du gick mest på var det effektivitet eller var det att 

skydda dem du tyckte bäst om? Vad var det som var viktigast? 

T – viktigaste tror jag var att skydda, annars hade jag ju valt Albert. 
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F – Det tyckte jag att du gick mot också. 

T – Huvudsakligen handlar det om… att det handlar om att vara effektiv mot, hade det varit 

typ en runda till där jag hade varit tvungen att välja personer så hade det blivit svårare för att 

då har vi plötsligt ett antal karaktärer som alla är ganska trevliga. I alla fall relativt, Pernilla 

hade nog varit nummer ett att gå då. Men hursomhelst, och då hade det kanske varit 

intressant hade jag valt Albert då för att han kan döda två personer? Han kan skydda två 

personer. 

F – Jag har funderat på om det ska vara en wave till eller inte, men som det är nu så tycker 

jag inte att det behövs. 

T – Det behövs inte. 

F – Nej, det är väl det jag tyckte om, jag ville bara se vad du tyckte. 

T – Och man får mer feedback, och feedback är viktigt för agency. 

F – Ja precis, för om man gör nästa steg nu ,en wave till. Vi säger att det kommer två till eller 

tre. Då är det bara två eller en invånare kvar då blir det inte så mycket, result. Hur det blir i 

slutet. 

T – Det är ju inget alls. 

F – Bra att du kände samma. Två frågor till. Kände du att du ändrade på spelvärlden på något 

sätt eller att du endast observerade en handling som tog plats? Gjorde dina handlingar 

faktiskt skillnad? Tänkt bok gentemot spel. Vad tyckte du det var mest, var det mest en 

berättelse eller ett spel? 

T – Jag kände att det var ingen skillnad alls fram tills slutet. När man fick feedback, så fort 

jag fick feedback, men jag förväntade mig feedback också. Vilket gjorde att det kändes dåligt 

att göra valen. 

F – Men precis. 

T – Det var bara, det kändes inte dåligt att göra valen men berättelse, eftersom jag förväntade 

mig ett svar så. Och jag fick ett svar som var tillfredsställande så det kändes som att jag 

faktiskt hade en påverkan på världen. Så det var inte bara en berättelse , det var en berättelse 

jag hade påverkan på. 

F – Men det var ju superbra. 

T – Jag kan tänka mig att det också finns fler saker i det då, att man kan få ännu mer fedback 

då. 

F – Ja, det finns en rutt man kan ta där man får ännu mer, för att till exempel när pernilla 

inte är där så tar astrid över restaurangen över och säljer sin fisk och det blir mer … 

T – Good ending? 

F -Men när man tar bort rätt karaktär blir det mest trevligast miljö i byn, för om man tar bort 

Pernilla istället för borgmästaren hade det blivit mycket trevligare stämning, för borgmästare 

hade insett sina faulty ways när han inte var full längre. 

T – Aha! 

F – Så han hade insett att han var en otrevlig person basically. 

T – Aha! 
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F – Du fick väl en mitten ending kan man säga, i glädje nivå. 

T – intressant! 

F – Sen tänkte jag fråga om spelet var roligt eller om det var känslomässigt var jobbigt? 

T – Jag tyckte det var roligt att göra val, det var roligt att få feedback. Jag blev inte så mycket 

känslomässigt påverkad att feedbacken egentligen eller valen på grund av till exempel av att 

den gamla gumman inte var jättesnäll, den gamla gubben inte var jättesnäll. De var bara 

dryga, då var det bara som jag kastar iväg dem, whatever. Men bryr sig om dem? They are 

assholes. Men nu när du sa det här till mig i intervju om de andra vägarna att Pernilla till 

exempel- att om Pernilla hade dött så hade Astrid fått ett mycket trevligare liv så får jag lite 

emotionell feedback i min själ. Då tänker jag shit jag borde gjort de valen istället. Jag borde 

gjort det här valet istället. Jag kände lite ånger även innan jag sa det där kom jag och tänkte 

på nu, att jag inte offra Pernilla men jag tänkte inte på att borgmästaren hade varit en sån bra 

person ifall jag inte hade offrat honom. Så jag borde ha offrat, känner jag efteråt, om jag de 

hade gjort det igen hade jag offrat Pernilla till exempel. 

F – Nästa fråga om du inte haft bakgrundsnarrativ till karaktärerna tror du att du hade agerat 

annorlunda då? 

T - Ja. Jag hade varit mer sympatisk mot de äldre tror jag, eftersom de i de fallen i alla fall 

inte var assholes; bara icke-karaktärer, men ändå fokuserat på att låta de yngre leva. Jag hade 

nog offrat soldaten direkt. Försökt min maxa mer, och fokuserat på att låta de unga och 

attraktiva personerna leva längre av rent principsjäl I guess? Men det är svårt att säga exakt 

hur jag hade betett mig. 

F – Då är vi klara om du inte vill säga något övrigt, det du ville säga om Albert och hans 

attack förut till exempel. 

T – Nej som sagt Albert bara, jag använde ju inte Albert fastän han är värd två personer bara 

på grund av att han har en *******[svordom], hans quote är ”…hjälp..” hjälp! Det är ju synd 

om honom! Det är jättesynd om Albert. Och därför tänkte man, att även om Albert är 

jättestark och kan skydda jättebra, och tekniskt sett offra sig för att rädda en till person- så 

tyckte jag inte det var värt det. På grund av i det här spelet...på grund av att alla de 

personerna jag har offrat förutom kanske Baltazar, som ändå inte har så mycket positivt eller 

negativt han är rätt neutral. Han är 50 år gammal eller whatever. Men Albert, hade det varit 

så att det varit en runda till så hade jag offrat albert för att jag hade velat skydda Astrid och 

Roger. De två personer som är… 

F – Du tyckte bäst om? 

T – I alla fall dem två personer som inte har nån negative trait. Enligt storyn, de är som om 

de skulle vara huvudkaraktärer.  De är väldigt sympatiska. 

F -Man kan väl lätt säga att albert är någon sort huvudkaraktär också eftersom han har mest 

impact eftersom han har två attack det blir mycket val gjorda runt honom. 

T – Precis! Och Hade det dykt upp en grej till, då hade jag, hade det dykt upp tre gubbar till 

så hade jag offrat pernilla för hon är dryg. Hon har negativa traits och jag hade offrat albert 

för att jag ville skydda så många som möjligt som är positiva men jag bryr mig inte om dem 

har negativa traits. 

F – då är vi klara tack så mycket för ditt medverkande. 
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Testare 2: narrativ version. 

F - Fråga ett: vad tror du var syftet med undersökningen? 

T -Möjligtvis så här moral, men kan också vara typ att folk kan visa sig vara någonting annat i 

nya omständigheter. Nåt åt det hållet. Nämen typ, jag får ju veta ålder, korta grejer om 

personen, dra förhastade slutsatser om folk. 

F – Fråga två: vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet eller var det något annat som styrde vad du gjorde? 

T – Mest vad som lät kul. 

F – Okej. 

T – Jag menar vem gillar inte pensionärs armé? 

F – Om du skulle säga att du gick på någonting gick du mest på det du läste om dem att de 

var schyssta eller elaka, eller deras bilder eller deras ålder? 

T – Hmm, mest på det som var beskrivet i texten. Och citaten! 

F – Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet var det att så effektivt som möjligt 

skydda staden eller var det att skydda de karaktärer man tyckte om/synd om? 

T –  Så effektivt som möjligt skydda staden var det jag fokuserade på. 

F –  Men även fast du säger det hade du kvar albert [soldaten] 

T –  Det var mest att jag tänkte spara honom ifall det skulle komma någon större fiende. Det 

var mest den synpunkten. Mer.. 

F- Mer logiskt och effektivt? 

T – Yea, även fast han ville ha hjälp. 

F – Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller var du mer en observerare? 

Som tittade på något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot spel, 

påverkade det du gjorde någonting? 

T – Det är klart det påverkade, det är väl mer vilken väg jag valde att det ska sluta, det är ju 

som chose you own adventure. Det är ju inte som en bok direkt, jag står ju inte kollar på bara, 

jag väljer vilka som ska användas. 

F – Tyckte du att spelet var roligt på något sätt och var det känslomässigt jobbigt? 

T – jag skulle inte säga att det var känslomässigt jobbigt men det var väl kul. Det har ju rum 

för utveckling. 

F – Om du inte haft bakgrundsnarrativet till karaktärerna tror du att du hade agerat 

annorlunda då? 

T - Hade nog inte tänk annorlunda nej. 

F – Sen om du har några övriga synpunkter eller tankar? Nåt mer att säga- 

T – Egentligen inget, nej. 

F – Perfekt, tack för din medverkan. 
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Testare 3: Inte narrativ 

F – Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Jag tror den relaterar till mitt val av invånare, förmodligen baserat på deras ansikte 

eftersom det är det enda intrycket jag har utav dem. Utöver soldaten som har en extra 

förmåga. Förutom det är det bara deras ansikten jag har att gå på. Då blir det, vem väljer jag? 

Utifrån hur de ser ut eftersom det är det enda faktor jag har, eller också dessutom vart de 

befinner sig i denna by. 

F – Tänkte du på att några områden ser rikare ut? 

T – Det reflekterade jag faktiskt inte över alls, men nu när du säger det märker jag att det är 

en faktor. 

F – Okej, vad menar du då med att deras position är en faktor? 

T – Bara just att det är två stycken i inn och det är en med ett större hus. Jag tänkte inte 

nödvändigtvis rikare och fattigare utan bara kompositionen av området. Eller kanske vad för 

sorts byggnad det var som the inn. 

F – Sen nästa fråga, vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna eller var det något annat? 

T – Det var delvis ett taktiskt val, eftersom jag inledde med soldaten. Soldatens val var ju för 

att kunna ta två stycken, då tänkte jag jag använder det direkt så får jag det undanstökat. Ta 

vara på det ace kortet direkt. Mitt andra val var att använda tanten. Det var rätt impulsivt, 

men jag tänkte tanten kan förmodligen inte göra så hemskt mycket i strid. Fast hon i spelets 

mekanik har samma förmåga som alla andra så tänkte jag ändå tanten kan inte göra så 

mycket så då kan jag byta bort henne mot denna mäktigare attack. [Piratbåten] Sen valde jag 

den blåhåriga mannen då han såg lite mer stridskapabel ut. Jämfört med de andra männen 

som verkade vara lite mer utav den äldre sorten, eller adelssorten. Denna mustaschherre 

[Baltazar] ser ut att vara lite mer posh och inte nödvändigtvis nån som är kapabel i strid. Det 

är ju som sagt impulsiva val de är inte mekaniskt drivna men jag misstänker det är det som är 

meningen med studien. 

F - Perfekt, och sen fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet, var det effektivitet eller 

skydda dem man tyckte om? Du gick mest mot effektivitet tror jag? 

T – I praktiken blev det nog så men jag vill ändå påstå att det fanns lite av att skydda dem. 

Jag ville skydda flickorna såklart, nej men de hade fina ikoner. Jag gillade de männen med 

mustasch inser jag nu, alla männen med mustasch och alla kvinnorna överlevde. Så det kan 

ha varit en underliggande faktor. 

F –  Men du gick lite mot i alla fall de du tyckte bäst om på något sätt. 

T –  Intryck på utseendet, helt enkelt. Främst impulsivt, jag kan resonera för några av saker 

men mycket var impulsivt. 

F – Fyra, kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt, eller att du endast 

observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar faktiskt skillnad? Tänk bok mot 

spel? Kändes det mer som en berättelse än ett spel? 

T – Jag tänker på skalan av spelet och hur barebone det, så upplevde jag det som en... jag vill 

jämföra det lite med en visual novel med tanke på vilket mekanisk djup det finns i dem. Med 

att det oftast bara är Val med flowcharts och inte nödvändigtvis mekaniska system. I detta 

fallen kan man påstå att det är mekanisk djup, dock så är det ju som sagt bara… 



XVIII 
 

F –  Soldaten 

T –  Soldaten! Och skeppet som tillför något annat. Utifrån det är det ju bara vilken karaktär 

vill du offra för den här striden? Så jag skulle påstå att det ligger mer åt det narrativa hållet. 

För som sagt jag får ju själv motivera varför jag gjorde dem valen jag gjorde och det ger mig 

nog mer än det mekaniska taktiska tänket i att reflektera varför jag valde denna personen. 

Estetiskt istället för mekaniskt. Så jag skulle påstå att det narrativa är vikten i det hela. Just 

för att det är så barebone tvingas jag själv att tillföra något till upplevelsen för att höja upp 

den. Om det varit mer mekaniskt investerade hade jag nog inte lagt så mycket på 

karaktärerna. 

F – Då hade du gått mer åt deras stats och liknande abilites. Om alla hade stats? 

T – Ja precis då hade jag inte tänkt så mycket på hur de såg ut, deras namn och liknande. 

F – Två frågor till, tyckte du att spelet på något sätt var roligt? Varför/varför inte, var det på 

något sätt känslomässigt jobbigt? 

T – Det var inte känslomässigt jobbigt för jag var inte investerad i de här karaktärerna, det 

fanns ingen omfattande setup, mer än här är en by med ett urval karaktärer, nu skall du styra 

dem som en general i denna strid. Det är svårt att kritisera det för att vara kul, det är ju inte 

kul med tanke på hur kortvarigt det är. Men jag kan väl säga att det var måttligt 

underhållande för vad det var. Med tanke på dess skala. 

F – Om du hade haft ett bakrundsnarrativ till karaktärerna, tror du att du hade agerat 

annorlunda då? Om du vetat något om henne till exempel [Testledaren pekar på en karaktär]. 

T – Ja förmodligen! Det hade nog tillfört, jag hade nog tänkt mig att det hade tillfört till 

spelupplevelsen ifall jag hade haft det i åtanke. [I jämförelse med] när jag styrde spelet 

snarare nu när jag själv fick projicera. jag antar att det hade förhöjt upplevelsen, så jag hade 

nog valt att ha det i åtanke när jag gjorde mina val. 

F – Så du hade spelet annorlunda., förmodligen. 

T – Ja precis! Precis. Det hade nog tillfört till min upplevelse kan jag tänka mig. 

F – Klar med frågorna tack för ditt medverkande. 

Testare 4: narrativ 

F - Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Moraliskt, skulle förmodligen... Ett moraliskt pussel. Lite om vad man ska använda, 

tänkte på vilka som blir kvar i byn. 

F – Två, vad styrde dina val i spelet var det känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet? Eller var det något annat som styrde vilka du valde? 

T – Lite logik, och lite känsla. De två soldaterna, den ena var ju ganska gammal [Testaren 

menar Sten, som den andra soldaten]. Baltazar kändes lite typiskt rikemans karaktär. 

F – Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet, var det effektivitet eller var det mer att 

skydda karaktärerna du synd om? 

T – Få de yngre karaktärerna att leva så länge som möjligt. ¨ 

F – Gick du någonting på... Du gick ju lite på strategi också? Att du använde soldaten menar 

jag. Eller tänkte du att du skyddade två stycken för att en dog? 
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T – Eh, jag tänkte väl lite att man borde använda honom först han kan vara användbar ifall 

man blir överrumplad. Ingen annan jag kände var bra att köra på första rundan. 

F – Jag var nyfiken, så man kan säga att skydda de yngre som var ditt huvudmål? 

T – Ja, ungefär. 

F – Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast observerade 

något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot ett spel. 

T - Jag tyckte det var en intressant tankeställare med hur man ser staden framför sig. Jag 

tänkte såhär, typ jag kanske inte ska ta bort alla de visaste och de äldre, de gamla. För att inte 

bara lämna de yngsta kvar. Balansera så att de finns nån vuxen kvar och några barn. Det var 

intressant till en vinkel kan man säga. 

F – Var spelet roligt och var det känslomässigt jobbigt på något sätt? 

T – Jag tyckte det var kul ifall, jag är inte van vid tankeställare på sådana här sätt så det 

tyckte jag var väldigt intressant. Vad var andra frågan? 

F – Om du tyckte på något sätt känslomässigt jobbigt eller om du kände att det var jobbiga 

val, eller att det bara var lätt att välja vad du skulle göra. 

T – Jag lade väl inte jättestor tyngd på det, men det påverkade mig lite. 

F – Den sista frågan, hur tror du att du hade spelet om du inte hade tillgång till de här 

bakgrundshistorierna du läste i början. Om du bara hade bilderna på karaktärerna att tillgå? 

T – Hade jag fortfarande vetat att soldaten hade 2 attack? 

F – Ja det hade du vetat, du hade bara inte vetat bakgrundshistorier, det narrativa hade varit 

borta. Hade du agerat annorlunda? 

T – Då hade jag nog börjat med de äldre karaktärerna. 

F – Varför tror du det? 

T – Eh, för att. Jag vet inte, för de är närmare döden.   

F – Du tror att du hade gjort någonting annorlunda i alla fall? 

T – Ja lite. 

F – Nu är frågorna klarar, men om du vill säga något övrigt, några egna tankar. Nåt vi inte 

pratat om. 

T – Kommer inte på nåt bra. Men jag tyckte det var väldigt intressant i alla fall. 

F – Bra, då stänger jag av inspelningen. 
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Testare 5: Narrativ. 

F –  Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Oj, syftet med undersökningen hm. Jag skulle tro att det är typ, problemlösning. Du 

skulle kunna identifiera vilka invånare som var bästa att slänga bort beroende på vad som 

stod i deras bios, typ. Det var den informationen man blev presenterad med. 

F – Vad styrde dina val i spelet var det en känslomässig koppling till karaktärerna/narrativet 

eller var det något annat som styrde dig? 

T – Både och, det var mycket känslomässig koppling typ att båda pensionärer verkade ganska 

useless och elaka och ändå gamla om man får va så elak. Så de var liksom lätta att slänga 

bort. Åter igen ganska brutalt, men det är sant. Vice versa det var vissa som var väldigt snälla 

i byn de ville man ju spara liksom. Som sagt med han borgmästaren vad han nu hette… 

F – Greger 

T – Greger precis, då trodde man att det kanske var Pernilla som var problemet och Pernilla 

var inte trevlig så jag slängde bort Pernilla. Men det var lite mekaniskt också för han soldaten 

dödade ju två det låter ju väldigt bra på pappret liksom, så jag hade planerat att kasta ut 

soldaten ifall det kom flera vid ett flera tillfälle. Men jag hann slänga ut alla dåliga innan jag 

slängde ut soldaten liksom. 

F – Okej, då förstår jag. 

T – Han var next in line soldaten. 

F – Du kände att det fortfarande var värt att spara honom för att han var trevlig och så tog du 

de sämsta först? 

T – Ja, precis. 

F – Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet var det effektivitet eller var det att 

skydda karaktärerna man tyckte synd om? Vad var det som var målet för dig? 

T – Målet var ju kanske effektivitet, men jag gick väl efter och skydda de karaktärerna jag 

gillade. För om jag skulle varit effektivt skulle jag slängt ut soldaten tidigt för han knocka ju 

upp två. Men jag tror att målet är effektivitet. 

F – Du tror målet är effektivitet, men ditt egna mål blev mer att du… 

T – Ja det blev det, jag skulle varit effektivt om det var längre men plötsligt så vann jag 

liksom. Men jag tänkte liksom i effektivitet. Skulle jag säga. 

F – Okej, nästa fråga. Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du 

endast observerade något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot 

spel? 

T – Efter att ha hört prologen [Testaren menar epilog] känner man ju att man gjorde skillnad 

liksom, man fick ju explanation till hur alla slutade. Och att det slutade bra så kände man ju 

att man gjorda rätta val. 

F – Bra bra, var spelet roligt, varför inte och var det på något sätt känslomässigt jobbigt? 

T – Ja det var ganska okej, i rolighetsmässigt jag gillar ju liksom massa mekanik det var ju 

inte mekaniskt intensivt spel. Men det var ändå ganska roligt, det var kort nice och så. Det 

var läs igenom narrativet som var någorlunda intressant. Och sen göra din val efter det, jag 
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tyckte det var ganska kul. Make your own ending blev det ju också, eftersom prologen 

[Testaren menar epilog] varierar antar jag, beroende på vilka man slängde bort 

F – Ja. 

T – Tyckte inte det var speciellt känslomässigt jobbigt, slängde bort de jobbiga människorna 

tyckte jag, det var inte så svårt liksom. 

F - Sista frågan, hur tror du att du hade spelat om de här bakgrundshistorierna inte hade 

funnits? 

T – Då skulle jag spelat ännu mera på effektivitet, vakten [Soldaten] går ut först vem som 

helst iväg till piraterna då skulle det ju bara vara personliga intressen. Eller typ de gamla 

håller på att dö, släng ut dem spara de unga om man inte visste nåt om karaktärerna förut ett 

mugshot. 

F – Och sen om du har några egna tankar, någon kommentar. 

T – Inga speciella egna tankar. 

F – Då stänger jag av inspelningen 

Testare 6: Inte Narrativ. 

F – Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Jag skulle vilja säga, att jag tänkte när jag såg det att det- var att undersökningen hade 

något att göra med vilka karaktärer folk valde baserat på karaktärens utseende, någonting 

sånt. Det var det första jag tänkte. Sen kanske det också har något att göra med effektivitet, 

risk reward kanske. 

F – Vad styrde dina val i spelet var det en känslomässig koppling till karaktärerna eller var 

det något annat som styrde? 

T –  Första valet kändes soldaten som det logiska valet, såg inte någon anledning att inte 

använda honom. Förutom att kanske spara honom till senare men det verkade inte vara 

någon anledning till det heller. Och sen båten tänkte jag också, inte var någon anledning att 

inte använda den med tanke på att jag skulle ta bort en av mina invånare oavsett om jag inte 

använde båten eller inte. Det jag tänkte lite när jag skulle använda båten var om det bara var 

en fiende nästa runda och då skulle jag slösa bort den lite. Men samtidigt skulle jag ju ändå 

förlora invånaren oavsett så jag tänkte att jag använde båten lika gärna ändå. Sen så valde jag 

väl också den gamla mannen för att använda till båten för att jag tänkte väl att han inte kunde 

slåss så bra. Visserligen så skulle det egentligen inte göra någon skillnad med tanke på 

mekaniken. Men det var väl tanken att jag använde just den karaktären för det. Och sen så 

valde jag den mer mannen för sista fienden eftersom det kändes som han skulle vara med 

logisk att slåss även om det inte egentligen gjorde nån skillnad. 

F – Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet för dig, var det effektivitet eller var det 

att skydda karaktär man tyckte synd om eller tyckte om? 

T – Det var väl lite båda kände jag, asså det var väl lite mer det andra att skydda 

karaktärerna. Jag tänkte väl att jag skulle försöka spara dem invånarna som verkade sämre 

på att slåss till sist. 

F – Fyra, kände du att du ändrade spelvärlden på något sätt eller att du endast observerade 

något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänkt bok gentemot spel. 



XXII 
 

T – Ärligt talat nästan inte, för det kändes så himla straigt forward- det kändes som att det 

inte var något val alls. 

F – Du mer gled med liksom. 

T – Ja, det kändes som att det var så tydligt vad ja skulle göra hela tiden. 

F – Så du tänker mer att det var att dina handlingar inte så gjorde så mycket skillnad att det 

var bestämt redan innan. 

T – Ja, det var så det kändes. 

F – Var spelet roligt och var det på något sätt känslomässigt jobbigt att spela, varför / varför 

inte? 

T- Nae, skulle väl inte kalla det roligt jag tyckte det var ganska tråkigt, och det var väl på 

grund av samma anledning som jag sa alldeles nyss. Att det inte kändes som jag gjorde några 

egentliga val. Och känslomässiga det var väl lite måste jag väl säga, jag skulle väl ljuga om det 

inte var nåt litet. Med tanke på att jag baserade mina val på att jag baserade mina val på 

karaktärernas utseende, men inget stort. 

F – Sista frågan, hur tror du att du hade spelat spelet om det hade funnits bakgrundshistorier 

till varje karaktär, så att man lärde sig lite om de individuella personerna 

T – Jag skulle nog tänkt efter mycket mer med mina val förmodligen, däremot känner jag väl 

att jag ändå skulle ha gjort mer eller mindre samma val som jag gjorde förmodligen. 

F – Sen om du har några egna tankar, nåt annat du tänkte på? 

T -Nej, inget som vi inte redan pratat om. 

F – Då stänger jag av 

Testare 7: Narrativ. 

F – Fråga ett vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Jag tror att det var lite psykologisk undersökning, dels vilka sorts personer som man 

liksom känner mer eller mindre för. Och även om man offrar någon, om man offrar en person 

för att spara flera eller inte. 

F -Vad styrde dina val i spelet var det en känslomässig koppling till karaktärerna/narrativen 

eller var det något annat som styrde vad du gjorde? 

T- Nej det var nog den känslomässiga kopplingen vilka karaktärer jag tyckte bäst om, de som 

verkade trevliga. 

F – Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet för dig var det effektivt eller var det att 

skydda de karaktärer man tyckte om/ synd om? 

T – Det var att skydda de karaktärer man tyckte om. 

F – Det märktes, att du spelade så. Nästa fråga, kände du att du ändrade på spelvärlden på 

något sätt eller att du endast observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar 

skillnad? Tänk bok gentemot ett spel. 

T - Det kändes som man fick påverkade världen eftersom man kunde ta bort de gamla sura 

jäklarna som man inte ville ha kvar. 

F – Tyckte du att epilogen var något som gav extra kontext? 
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T – Ja, absolut, den gav mig en riktigt feel good ending. 

F – Ja något man ville ha. 

T – Ja, skönt att höra att man gjort något bra för de man tyckte var värda. 

F – Nästa, var spelet roligt, varför / varför inte och var det på nåt sätt känslomässigt att 

spela? 

T – Ja, det var kul att det var så pass utvecklade biografier till karaktärerna. Det var den 

största grejen. 

F – Var det känslomässigt eller jobbigt i den stilen? 

T – Nae, inte speciellt kändes ändå ganska avskärmat för det var i datorn.? 

F –Vad menar du med det? Du sa ju sen att det inte var nån difference mot brädspel / datorn 

T – Jo, men det hade ju varit avskärmat i ett brädspel med. 

F – på vilket sätt, menar du att det är avskärmat, menar ja. 

T – Ja, eller "inte på riktigt" liksom. Jag tyckte om vissa karaktärer mer än andra, men var 

samtidigt medveten om att det var ett spel 

F –  Ah då förstår jag vad du menar. 

F – Tror du att du hade spelat spelet annorlunda om bakgrundshistorierna inte hade funnits? 

T – Mmm, det har jag nog gjort. 

F – Om du bara hade bilderna då på invånarna. 

T – Då hade man nog satsat mer på att försöka maximera poängen och spara så många 

karaktärer som möjligt. 

F – Och sen om du har några egna tankar, någonting du vill säga. Någonting som jag har 

missat? 

T – Nae, det var nåt litet stavfel i en biografi. Och sen så tänkte jag bara på det här att det var 

ganska mycket svart och vitt med karaktärerna. Så om man vill liksom lägga på en extra 

svårighetsgrad så att säga så kan fundera på mer att lägga in lite fler gråa zoner. Där man inte 

riktigt kan avgöra om de är snälla eller elaka och så. 

F – Då är frågestunden klar, jag stänger av inspelning.  

Testare 8: Narrativ. 

F – Fråga 1 vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Att se människorna potential, hur de kan användas i ett gynnande syfte 

F – Fråga två, vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till karaktärerna 

eller var det nåt annat du gick på? 

T- Jag tänkte nog, min tanke var nog att jag skulle göra någonting som gynnar fler människor 

men så kanske det inte blev? 

F – Försökte gynna fler med att använda mindre menar du? 

T – Ja. 
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F – Offra en för två 

T – Ja, altruism. 

F – Vad kände du var huvudmålet i spelet för dig? Var det effektivitet eller var det att skydda 

karaktärerna man tyckte synd om? 

T – Skydda karaktärerna. 

F – Nästa fråga, kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot ett 

spel. 

T – Jag kände ju att spelet hade ju ändrats sig beroende på mina val, eller vad man ska säga. 

F – Så dina handlingar gjorde skillnad för att summera. 

T- Ja. 

F – Sen fråga fem, var spelet roligt och var det på något sätt känslomässigt? Du kan vara helt 

ärlig för det är bara ett experiment. 

T – Det är ju aldrig roligt att offra folk, om man får säga så. Det är ju inte så snällt 

F – Så det var känslomässigt på något sätt då? 

T – Ja en tvåa. Aa, det rår väl.  [Lite grann] - [Båda skrattar] 

F – Sista frågan, tror du att du hade spelat spelet annorlunda om du inte hade de här 

bakgrundshistorierna till karaktärerna? 

T – ja det hade jag, sorgligt nog. 

F – Vad tänker du om det? 

T – Jag tänker ju att jag skulle offrat Pernilla, den elaka. 

F – Om du inte hade haft bakgrundshistorierna menar du? Dr gjorde inte det nu dock. 

T – Nej jag gjorde aldrig det, skulle jag fått spela om så skulle jag offrat henne men jag skulle 

antagligen inte tro det om henne om jag inte hade bakgrundshistorierna. 

F – Okej, du tror att du hade tänkt annorlunda att det varit annat syfte, annat mål då? 

T – Aa, det hade jag nog gjort. 

F – Sen om du har några egna tankar, något extra du tänkte på 

T - Det ju lite som ja sa i början, jag hade velat veta bad guys bakgrund, varför de gör saker 

och ting. [Hon frågade om detta när fienderna först introducerades]  

F – Då stänger jag av inspelningen, tack för medverkan. 
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Testare 9: Narrativ 

F – Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Nämen typ att undersöka hur... vilka val människor gör i svåra situationer och hur valen 

påverkas av vad man har för uppfattning av människorna man spelar med. 

F – Fråga två, vad styrde dina val i spelet var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet eller var det något annat som styre? 

T – Jag försökte att göra så logiska beslut som möjligt men allt det baserades ju på den 

information jag fick i bios. 

F – Så det var bios som styrde dig på något sätt? 

T – Ja, det var bios som styrde. 

F – vad kände du var huvudmålet i spelet för dig? Var det effektivitet eller var det att skydda 

karaktär man tyckte om/ tyckte om? 

T – Jag skulle tro att det var, jag försökte skydda så många som möjligt. Så det var väl 

effektivitet. 

F – Men du valde ju att skydda de du tyckte bäst om? 

T – Ja, absolut. 

F – Så då är det ju nån sorts blandning, du så effektivt som möjligt försökte skydda de du 

tyckte bäst om. 

T – Ja! 

F – Fråga fyra, kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänkt bok gentemot ett 

spel. 

T – Ja, jag hade ju definitivt möjlighet att påverka utfallet. 

F – Så du tyckte att dina handlingar gjorde skillnad? 

T – Ja. 

F – Ja, det var inte bara som en bok som du gled med i så att säga? 

T – Nej. 

F – Var spelet roligt och var det känslomässigt på något sätt att spela. Känslomässigt jobbigt 

eller känslomässigt på något att sätt? Varför/varför inte? 

T – Det var kul, det var inte lätta val precis. Det var ju om man ska ha ihjäl något 

F – Så det var kul, men det var också lite känslomässigt jobbigt? 

T – Jag har ju spelat värre spel, men jovisst det kan jag hålla med om. 

F – Så det var känslomässigt på något sätt i alla fall. 

T – Ja det var det. 
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F – Fråga sex, tror du att du hade spelat annorlunda om det inte fanns bakgrundshistorier till 

varje karaktär? 

T – Så jag hade bara bilderna då? 

F – Ja precis, bara bilderna att gå på. 

T – Ja, det hade jag. 

F – Vill du utveckla svaret lite, hur det skulle vara annorlunda nåt speciellt du tänkte på? 

T – Precis, nu ska vi se här. Det var två omgångar… jo det hade jag, jag hade skickat soldaten 

i första omgången. Och sen hade jag inte sålt Baltazar jag hade nog tagit de gamla 

personerna. 

F – Använt de gamla sa du? 

T – Ja det hade jag. 

F – Sen om du har några egna tankar nån kommentar något vi inte pratat om redan? 

T – Nej det tror jag inte. 

Testare 10: Narrativ 

F – Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Det var nog hur man valde personerna. 

F – Vill du säga nåt mer på det. 

T – Det var nog man skulle välja personer för att se om man fick en bra by liksom. 

F – Hur man valde personerna, se om man fick en bra by. Fråga två, Vad styrde dina val i 

spelet var det en känslomässig koppling till karaktärerna/narrativet eller var det nåt annat 

som styrde vad du gjorde? 

T – Jag var rädd om flickorna, de skulle vara kvar. Och sen så tänkte jag att den där soldaten 

var bra. Han var bra att ha kvar till sist tänkte jag. Och sen så sparade jag den andra mannen, 

som jag tyckte verkade vara den godaste karaktären. Surgubbarna fick sluta liksom, ut i strid 

först. 

F – Fråga tre vad kände du var huvudmålet i spelet för dig, effektivitet eller skydda de 

personer man tyckte synd om? 

T – Sista alternativet, skydda dem man tyckte synd om. 

F – Du tänkte inte nåt på effektivitet när du gjorde piratskeppet, det var för att skydda de 

andra eller? 

T – När jag valde ut tanten tänkte jag att hon var så gammal att hon snart skulle dö tänkte jag 

säga, men jag tänkte det var bättre att offra en istället för två. 

F – Det var det jag undrade. 

T – Inte att hon var gammal det var ju fel, men jag tog den tyckte var gjorde mest nytta i byn. 

Det känner jag nog. [Tror hon menar minst nytta] 

F – Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att endast observerade något 

som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot ett interaktivt spel. 
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T – Nu får du ta frågan en gång till. 

F – (säger frågan en gång till) 

T – Vad menar du med interaktivt? 

F – Någonting där det du gör, gör skillnad. 

T – Ja det gjorde ju skillnad för jag skulle spara de goda personerna. 

F – Så dina handlingar gjorde skillnad 

T – Ja, för det gynnade de goda. 

F – Så du tyckte inte det var mer som en bok, att man bara hängde med i historien, att du 

skapade historien lite mer. 

T – Aktivt deltagande! 

F – Det var det jag försökte få fram. Var spelet roligt på något sätt och var det känslomässigt 

att spela och i så fall var det känslomässigt jobbigt eller känslomässigt på något annat sätt. 

T – Det var roligt för det var en fin spelplan och jag tyckte de personerna var fina, jag tyckte 

flickan med tofsen var väldigt gullig. 

F – Tyckte du att det var känslomässigt på något sätt. 

T – Nja, men man fick ju tänka på vilka personer man valde ut i vilken ordning. För man ville 

ju inte offra någon man tyckte man, man ville ta ut de onda personerna först. 

F – Fråga sex, tror du att du hade spelat annorlunda om bakgrundshistorierna till varje 

karaktär inte funnits? 

T – Hm, om de inte fanns… Ja då hade jag väl, flickorna hade jag sparat till sist och soldaten 

för jag tänkte att man hade en soldat, för att han kunde döda två. Att ha ett starkt kort på 

slutet var min tanke. jag visste ju inte hur länge spelet skulle hålla på, därför valde jag att ha 

kvar soldaten. Hade... 

F – Men tror du att du hade tänkt annorlunda. 

T – Hade jag inte läst om personerna hade jag ju inte vetat vilken av männen som var den 

onde. 

F – Sen om du hade några egna tankar som du vill säga, någon kommentar 

T – Det hade varit roligt om man fått sett skeppet. 

F – Okej, något mer? 

T – Nae, jag tyckte det var roligt. 

Testare 11: Inte Narrativ 

F – Vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Jag tror att syftet med undersökningen var att du skulle kolla, hm, det blir ju någon slags 

bedömning av kön och utseende på något sätt. Egenskaper och, jag utgår från bilden och 

gissar egenskaper. Sen väntade jag med soldaten, det var lite backup. 

F – Varför använde du honom i slutet då när det bara var en fiende kvar undrade jag? 

T – Han behövde väl öva, träna kanske. 
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F – Var nyfiken. 

T – Kändes safe, för att du sa att det här är slutet. 

F – jaha, det var inte meningen jag menade slut på rundan inte på spelet i sig. Fråga två, vad 

styrde dina val i spelet? Var det känslomässig koppling till karaktärer/narrativet. Eller var det 

något annat som styrde dina val? 

T – Känslomässigt det har man ju inte, utan man utgår från... det är ju dem här... det är ju 

såna här genusperspektiv, stereotyper. Manliga medelålders tänkte man kunde slåss, nåt sånt 

fånigt, ja det är ju hemskt. 

F –  Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet för dig var det effektivitet eller var det 

att skydda de karaktär man tyckte om / tyckte synd om. Vad var det du gick mest mot. 

T – Jag kände ju med byn på nåt vis, jag ville ju klara byn. 

F – rädda byn liksom? 

T – Ja. 

F – Då gick du mer mot att skydda, du skyddade byn mot att gå helt mot effektivitet? Det var 

skydda byn som var viktigast för dig? 

T – Eftersom jag inte visste några egenskaper kring nån, så var det jättesvårt. 

F – Men, jag tar frågan igen för jag förstår inte riktigt, vad kände du var huvudmålet i spelet 

för dig var det effektivitet eller var det att skydda de karaktärer man tyckte om. 

T – Effektivitet får det bli. Men jobbar man mer med en figur hade det vart åt andra hållet 

säkert. 

F – Fråga fyra, kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att endast 

observerade något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänk bok gentemot 

interaktivt spel. 

T – Komplex fråga, du ställer ju flera samtidigt. 

F – Vi tar, gjorde dina handlingar skillnad? 

T – Ja, lite. Det är ju interaktivt, ja. 

F – Fast tyckte du det var mer interaktivt än förbestämt? 

T – Eftersom det var så styrt från dig så känns det som man inte kunde ändra så mycket. 

F – Så det var mer åt det observerande hållet kanske? 

T – Ja. 

F – Fråga fem, tyckte du att spelet var roligt och var det känslomässigt på något sätt att 

spela? 

T – Ett treittiosekunderns spel… 

F – Det är okej att säga nej. 

T – En gång till frågan. 

F – var det på nåt sätt roligt eller känslomässigt att spela? 

T – Ja det är lt känslomässigt på nåt sätt för man vill ju klara det. 



XXIX 
 

F – Sista frågan, tror du att du hade spelat annorlunda om det hade funnits 

bakgrundshistorier till varje karaktär så man lärde känna dem lite grann? 

T – Absolut! hundra procent, annorlunda. 

F – Och sen bara om du har några egna tankar. Som vi inte tog upp. 

T – Jag märkte att jag gick på lite mer hur de såg ut, vilket kön, kanske ålder på något vis. Jag 

inser ju att det är fördomsfullt och helt fel kanske, men så blev det jag märkte det. 

F – då är vi klara, och jag stänger av inspelningen. 

Testare 12: Inte Narrativ 

F – Första frågan, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Att få feedback till det här lilla spelet, som används som experiment för feedback ger 

alltid en inblick och synpunkter på vad man kan göra bättre. 

F – Någonting för att göra spelet bättre helt enkelt 

T – Ja. 

F – Fråga två, vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet eller var det något annat som styrde, hur bestämde du vilka du tog? 

T – Min första tanke var bara att ta slumpmässigt eftersom att det var ett experiment men 

eftersom det var så blandade karaktärer i byn så valde jag att låta de unga av barnen att leva, 

så jag tog de vuxna att offra sig för byn då. 

F – Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet för dig? Var det effektivitet eller var det 

skydda karaktärer man tyckte synd om? 

T – Lite båda och också tror jag, att en som inte bryr så mycket om karaktärerna så är det ju 

mest effektivt antar jag. Men man blir lite såhär empatisk mot karaktärerna så då är det ju 

mer att man får tänka efter lite vilka man offrar. 

F – Lite båda och då. 

T – Ja. 

F – Fyra, kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats? Gjorde handlingar skillnad? Du kan tänka bok gentemot ett 

spel? Kändes det mer som en bok eller ett spel, gled du med eller gjorde dina handlingar 

skillnad. 

T – Ja det tycker jag, det var klicka för att gå vidare. 

F – Det du gjorde i spelet ändrade byn, det är det jag försöker få fram. 

T – Ja det kan man säga. 

F – Men du tyckte inte det hade varit någon skillnad om det var ett brädspel, för detta är ju 

ett brädspel bara digitalt. 

T – Det här var ju typ samma effekt som om det varit ett vanligt brädspel. 

F – För att summerar dina handlingar ändrade på byn på något sätt 

T – Ja, kortfattat. 
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F – Fem, var spelet roligt på något sätt och var det känslomässigt att spela? 

T – Känslomässigt är det ju om man tänker efter vilka karaktärer man vill offra då, jag tänkte 

ju efter att jag ville ju inte offra barnen i den här lilla striden då. Så barnen gick före de vuxna 

tyckte jag. Men ja, det var lite roligt också att få kunna välja vem som helst. 

F – Bra, sista frågan, hur tror du att spelat om det fanns bakgrundshistorier till varje 

karaktär? 

T – Om man hade fått veta mer om karaktärerna hade det nog varit mycket svårare med att 

välja vilka man skulle offra, för då vet man ju mer om varje karaktär och då blir man mer 

empatisk mot dem. 

F – Sen om du har någon egen kommentar eller några egna tankar. 

T – Inget relevant, nej. 

F – Innan vi slutar så undrar jag varför du valde att inte använda soldaten? 

T – Jag visste inte att spelet var över så snabbt, jag trodde det skulle vara, du sa att det var 

första omgången jag trodde det skulle vara mellan fem och tio omgångar. Så jag skulle spara 

honom tills det blev väldigt många fiender. 

Testare 13: Narrativ 

F - Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökning? 

T – Att se vilka personer man gillade mest, vilka man var mest villig att uppoffra. 

F – Vilka var man mest benägna att uppoffra? 

T – De som var lite tråkiga och knepiga. 

F – Vad styrde dina val i spelet var det en känslomässig koppling till karaktärerna/narrativet, 

eller var det nåt annat som styrde?’ 

T – Det var nog, en känslomässig koppling till karaktärerna. 

F – Fråga tre, vad kände du var huvudmålet i spelet för dig, var det effektivitet eller skydda 

dem man tyckte om/tyckte synd om 

T – Det var en blandning av båda. 

F – Vill du utveckla? 

T – Ja alltså, Pernilla hon var ju inte så bra för staden hon gjorde bara så att folk blev 

beroende av alkohol verkade vara hennes mål hon gjorde ju inte så mycket nytta. Så det var 

ju lite både effektivitet och att jag inte gillade henne. 

F – Fyra, kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats? Gjorde dina handlingar skillnad? Tänk en bok mot ett spel. 

T – Nej men jag tror att jag ändrade byns riktning mot det bättre. 

F – Så dina handlingar gjorde faktiskt skillnad? 

T – Ja. 

F – Var spelet roligt varför / varför inte, var det också på nåt sätt känslomässigt att spela? 

T – Ja men det var väl roligt, jag tyckte backstorys var finurliga, det var lite komedi i dem. 
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F – Var det på nåt sätt känslomässigt? 

T – Nja, alltså jag blev väl inte rörd känslomässigt. 

F - Du fällde inte någon tår? 

T - Jo en liten. [Båda skrattar] 

F – Fråga sex, den sista, hur tror du att du hade spelat om du inte hade tillgång till 

bakgrundshistorierna? Tror du att du hade gjort nåt annorlunda? 

T – Då hade jag definitivt gjort annorlunda, för det påverkade vem jag valde. 

F – Så det var narrativet på nåt sätt som gjorde mest att du valde en viss person? 

T – Ja. 

F – Sen om du har några egna tankar, nån kommentar eller liknande. 

T – Nej, jag tror inte det kändes som vi fick med allt. 

Testare 14: Narrativ 

F – Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen?  

T – Jag vet inte riktigt vad syftet med undersökningen var, men…  

F – Någon chansning? Helt okej annars. 

T – Nej men, jag funderade på om det var nåt med att undersöka mer troliga val i spel, men 

jag vet inte. 

F – Okej då tar vi fråga två, vad styrde dina val i spelet var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna/narrativet eller var det nåt annat som styrde vad du gjorde? 

T – Men det kändes som att jag ville typ spara lite vettiga personer, men jag hade nog velat 

spara den stackars soldaten egentligen, men… 

F – Men du gick mest på att spara de du tyckte var vettiga helt enkelt? Vad kände du var 

huvudmålet i spelet för dig, var det effektivitet eller skydda de karaktärer man tyckte synd om 

eller tyckte om? 

T – Hm, lite båda kanske men mest att skydda karaktärerna som verkade vettigast. Jag hade 

önskar att jag hade sparat den dumma gubben så kan kunde sålt honom till piratskeppet, nej 

men lite nästan. 

F – Kände du att ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast observerade något 

som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Du kan tänka bok gentemot spel. Vad kändes 

det mest som? 

T – Men det känns som att det kunde ha blivit lite skillnad i slutet såklart, beroende på vilka 

karaktärer som var kvar på något vis. 

F – Då tycker du att dina handlingar gjorde skillnad eftersom det kunde blivit ett annat slut. 

T – Mest av allt är jag nyfiken på vad som hade hänt om jag sparat andra gubbar. 

F – Jag kan ge lite kontext och info sen om hur det kunnat gå. Nästa fråga, var spelet roligt 

och var det på nåt sätt känslomässigt att spela? Varför/varför inte? 
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T – Jag tycker om såna här, om man tänker såna här spel som har flera möjligheter i spelet. 

Och sen så tycker jag det är bra… en runda i ett spel eller vad man ska säga blir alltid olika 

beroende på. Så då har ju spelet mer återspelningsvärde 

F – Ja det är ju rätt flexibelt så att säga. 

T – Ja, jag älskar såna spel för att, ja- men jag spelar många såna spel, jag spelar många såna 

här dating spel du vet. Och det blir det ju jättemycket olika och de är ju väldigt såhär 

känslosamma kan man ju sammanfatta det som. Eftersom det blev ganska mycket cry cry. 

F – Så du tyckte spelet var lite känslomässigt i alla fall? 

T – Ja fast det var ju så kort, men om det hade varit mer bearbetat och varit längre så hade 

det varit det såklart. Fast det blir ju också det för man funderar ju lite kring… 

F – Vilka man ska använda? 

T – Ja. 

F – Då tar vi nästa fråga, tror du att du hade spelat annorlunda om det inte fanns 

bakgrundshistorier till varje karaktär? 

T – Ja men det är klart att man gör, för annars så är de ju bara ikoner. 

F – Ja, då hade man bara haft bilderna att gå på. 

T – Då är det ju liksom det spelar ju absolut ingen roll, man har ju ingen som helst relation 

till gubbarna liksom.  

F – Sen om du har några egna tankar eller frågor, egen kommentar. 

T – Nej men jag vill veta vad ditt mål med hela grejen var. 

F – det berättar jag gärna…. 

(konversationen som följer är ej relevant för intervjun) 

Testare 15: Inte Narrativ 

F - Vad tror du var syftet med undersökning är första frågan. 

T - Halvvägs in så tänkte jag jaha det kanske har något att göra med vilka, vad det är för 

bilder på karaktärerna. Men det tänkte inte jag på när jag valde. Jag försökte välja dem som 

var längst bort. Och spara den starka (soldaten) 

F – Fråga två, vad styrde dina val i spelet, var det nån sorts känslomässig koppling till 

karaktärerna, narrativet då. Eller var det något annat som styrde vad du gjorde? 

T – Nae, jag försökte tänka strategiskt på något vis. Jag tog de som var längst bort, iafall det 

hade vart så att gubbarna (fienderna) gick inåt. 

F – Vad kände du var huvudmålet i spelet för dig, var det effektivitet eller skydda 

karaktärerna man tyckte om/synd om? 

T – effektivitet. 

F – du gick helt på effektivitet? 

T – Ja, I guees, jag sparade soldaten tills det blev kris liksom. 
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F – Nästa fråga, kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänkt bok gentemot ett 

spel. 

T – Asså, om utfallet hade ändrats eller? 

F – Om det du gjorde i spelet gjorde någon skillnad i byn, eller var det mer som en bok där du 

gled igenom en redan förbestämt händelse? 

T – Nämen, det spelar ju roll vilka man valde, men man hade ju skyddat byn oavsett just nu i 

alla fall. 

F – men du tycker inte det var någon jättestor skillnad, det var ingen utkomst i slutet ingen 

feedback? 

T – Asså om man i tänker vinna spelet, så kändes det ju som att man hade klarat det oavsett 

men såhär i efterhand, hoppsan nu dog några bybor och sen så tänkte inte ens jag på vilka det 

var. Men det blir ju såklart en skillnad med vilka man väljer. 

F – Fråga fem, var spelet roligt och på något sätt känslomässigt att spela, du kan vara ärlig 

det är bara experiment, jag blir inte ledsen. 

T – Det var ju inte så känslomässigt för mig, nu när jag spelade. 

F – Och sen bara om det var roligt på något sätt. 

T – Ja, det, jag liksom antar att det här är en prototyp och mer realtid annars. 

F – Nä det är ju tänkt som ett brädspel så ingen realtid. Det är okej att säga att det inte var 

roligt, det är bättre för resultaten med ärlighet. 

T – Ja jag inte så jättemycket för brädspel och det var ganska lätt men det blir säkert svårare 

senare. Så nja, det var mitt i mellan. 

F – Fråga sex, sista frågan tror du att du hade spelat annorlunda om det funnits 

bakgrundshistorier till varje karaktär så man lärde känna dem lite grann? 

T -Hm, ja det hade jag nog. Nu hoppa jag ju in direkt, man hade kanske haft någon favorit… 

F – Som man hade velat skydda? 

T – Ja. 

F – Sen om du har några egna tankar, nånting du tänkte på som vi inte har pratat om. 

T – Nej, jag har inget jag kan komma på. 

Testare 16: Inte Narrativ 

F – Fråga ett vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Det är väl att se vilken typ av invånare jag skulle offra först helt enkelt. 

F – Nåt mer eller ska vi ta fråga 2? 

T – Nej jag kommer inte på något mer som inte bara är spelmekaniskt liksom. 

F – vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till karaktärerna narrativet 

då, eller var det nåt annat som styrde vad du gjorde? 
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T – Ah, nej jag tänkte att den där första snubben ser ut som en douchebag [Baltazar] han 

låter vi dö, han andra killen ser ut som en klassisk vältränad manga protagonist så han får dö 

också. 

F – Okej, bra. 

T – Visst är det så, så det var bara dem där två tycker jag inte om. 

F – Då tar jag nästa fråga, vad kände du var huvudmålet i spelet för dig, var det effektivitet 

eller skydda de karaktärerna man tyckte om eller synd om? 

T – Effektivitet. 

F – Helt på effektivitet? 

T – Med tanke på att jag inte visste hur långt spelet ska gå. Jag körde på effektivitet från och 

med att du sa det om skeppet och att de kan sno en, så tänkte jag det är klart att jag ska offra 

honom. 

F – Soldaten då, tänkte du att du sparade soldaten till senare då? 

T – Ja precis jag tänkte att det förmodligen skulle komma nåt svårare encounter helt enkelt, 

så jag kunde använda soldaten vid ett senare skede. 

F – Nästa fråga kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats, gjorde dina handlingar skallad? Tänkt bok gentemot ett 

interaktivt spel. 

T – Eh, det kändes mest som gör din egen story bok skulle jag säga, så mitt i mellan helt 

enkelt. För jag vet inte hur det hade skett om jag tagit andra karaktärer liksom, det är fullt 

möjligt att andra saker skulle kunna hända, men från den singulära upplevelsen jag hade så 

känns det som det var relativt förbestämt.  

F – Nästa fråga, var spelet roligt och var det på nåt sätt känslomässigt att spela, 

känslomässigt jobbigt eller bara känslomässigt. Varför/varför inte? 

T – Nej alltså för min del så behöver jag mer än ett par sekunder av exposition för att skapa 

en känslomässig koppling till något sådär. Det var rätt så kort för att jag ska kunna bedöma 

det roliga i längden jag trodde det skulle fortsätta. Men det var kul så länge det varade i den 

lilla stunden det kan jag säga.  

F – Sista frågan, hur tror du att du hade spelat om du fått barkundshistorier till varje 

karaktär, så att man hade lärt känna dem lite innan spelat börja 

T – Så om narrativet hade påverkat mina beslut? 

F – Ja precis. 

T – Jo det hade nog påverkat en del i alla fall, på grund av det mekaniska är ju relativt 

bareboned så att säga, så skulle det ju i så fall vila på narrativet eftersom det skulle vara den 

mer utfleshade delen så att säga. Jag skulle dock fortfarande offrat den här snarky faced 

[Baltazar] karaktären i vilket fall för jag gillade inte hur han såg ut. Nej jag hade inget emot 

att offra wise old lady och wise old guy, för jag tänkte jag hade två andra som är kvar som kan 

bli wise old senare. 

F – Sen om du har någon egen kommentar eller tanke innan vi slutar. 

T – Nej det är inte så mycket. 
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F – Då är vi klara med frågorna. 

Testare 17: Inte Narrativ 

F – Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Kanske vad, vilka bybor man är villig att offra upp för att skydda byn och vilka man vill 

ha kvar i nån kapacitet. 

F – fråga två, vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till karaktärerna 

narrativet då, eller var det nåt annat som styrde vad du gjorde? 

T – För mig var det specifikt att jag hade en sorts story i mitt huvud där först de äldre, - 

spelar ingen roll vi kan offra vårt liv. Sen gick jag ifrån det i slutet och tog mer grafiskt, amen 

jo de här vill jag ha kvar typ. Ungefär så. 

F – Fråga tre, vad kände du huvudmålet i spelet var för dig, var det effektivitet eller skydda 

de karaktärer man tyckte om eller tyckte synd om? 

T – Det var en blandning, i början var det som sagt att jag ville börja med effektivitet. Jag tog 

de som kändes som de kan jag offra och få ut mer av och sen offra en karaktär till båten men 

sen också liksom att jag tyckte om hon lilla tjejen och paret där nere så lät jag dom va typ. Det 

som såg ut som ett par men det var två olika byggnader så jag vet inte. 

F – Nästa fråga kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänkt bok gentemot ett 

spel. 

T – I såna här spel så tycker jag att det är jag som har the power, känner jag i alla fall 

eftersom jag väljer vem som går ut. Men och andra sidan i scenariot var jag mer en åskådare 

mest. För jag kände att narrativet var att de äldre ville offra sig själva för att skydda byn, och 

de yngre personerna i byn men liksom, jag tror jag skulle se mer på det så att jag var mer en 

åskådare skulle jag säga. 

F – Nästa, var spelet roligt och var det på nåt sätt känslomässigt att spela, känslomässigt 

jobbigt eller bara känslomässigt. Varför/varför inte? 

T – Jag skulle säga att det inte var så känslomässigt, förutom att man får en bild på 

karaktärerna, du fick inte nån barkund dem kanske var shitty people all of them. Kanske 

massmördande personer. Jag vet inte det och då har jag svårt att personligen skapa en 

koppling till dem så det var mer en överblick på något som har hänt skulle jag säga.  

F - Var det på något sätt roligt? Du kan vara ärlig det är bättre för experimentet. 

T – Jag tycker personligen att sånt här faktiskt är intressant, att se liksom det här är jag redo 

att offra på det sättet tyckte det jag var kul men sen är det ju inte så mycket till ett spel du 

flyttar ju bara på små rutor liksom. Så själva gameplay är inte så rolig men idéen är rolig om 

man säger så. 

F – Sista frågan tror du att du hade spelat annorlunda om det hade funnits barkundshistorier 

till varje karaktär så man lärde känna dem lite innan spelet började? 

T -Definitivt det länkar till förra svaret jag tror att det ger mer tyngd på valen man gör, och då 

tror jag att du som spelare blir mer kopplad till byn. Och det känns mer som liksom en 

hövding för byn som bestämmer vem som ska dö. Istället för att de offrar sig för whatever 

reason. För då kunde du justifya dina action, han brydde sig inte om sitt liv ändå så han kan 

dö whatver, om det makes sense. 
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F – Ja bra, sen bara om du har några egna tankar som vi inte har pratar om nåt du vill 

kommentera på. 

T – Nej jag hade nog inget specifikt så. 

F – Okej då stänger jag av inspelningen. 

Testare 18: Inte Narrativ 

F – Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Ser hur vad folk använder för strategi, försök att minimera nåt sånt. 

F – Se vilka folk använder? 

T – Ja. 

F – Vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till karaktärerna narrativet 

då, eller var det nåt annat som styrde vilka du valde? 

T – Att jag valde soldaten i början… jag hade inte full koll på hur många som skulle komma 

på samma gång så jag tänkte att jag lika gärna att jag kunde använda en som tog bort två på 

en gång. Sen så offrade jag den äldsta personen, eller en av de som såg gamla ut. Så jag tyckte 

det var hyfsat rimligt, kanske inte kan tillföra så mycket [till byn]. Sen tror jag att jag valde 

tjejen [Astrid] i slutet, jag valde henne för att se om något hände. 

F – Nästa fråga, vad kände du huvudmålet i spelet var för dig, var det effektivitet eller skydda 

de karaktärer i byn man tyckte om eller tyckte synd om? 

T – Effektivitet. 

F – Endast effektivitet? 

T – Ja, jag fick ju inte nån sorts känslomässigt för byn under det här. 

F – Kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast observerade 

något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänkt bok gentemot ett interaktivt spel. 

T – Jag tyckte det var mer interaktivt för jag kunde ju välja vilka som skulle försvinna. 

F – så det var inte bara som du gled med i en bok det var inte förbestämt? 

T – Nej. 

F – Nästa fråga, var spelet roligt på något sätt och var det på nåt sätt känslomässigt att spela, 

känslomässigt jobbigt eller bara känslomässigt på något sätt. Du kan vara helt ärligt det är 

experiment så jag blir inte ledsen. 

T – Aa, asså det var ju inte känslomässigt eftersom det enda jag hade framför mig var bilder 

och karaktärer så jag hade inte byggt upp nån känsla för att kunna känna något sånt. Sen var 

jag lite såhär det var ju inte så mycket som ett spel men det var fortfarande roligt att försöka 

tänka på vem ska jag ta nu för det kommer inte vara här. 

F – Sista frågan tror du att du hade spelat annorlunda om det hade funnits barkundshistorier 

till varje karaktär så man lärde känna dem lite innan spelet började? 

T – Jag det hade jag nog gjort, jag sa förut med dom de här äldre att de inte tillför något 

tänkte jag bara rent logiskt för att de var gamla, och så kanske jag inte dödat hon tjejen om 

jag fått nåt känslomässigt genom en historia. 
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F – sen om du har några egna tankar något du vill kommentera på 

T – Det jag tänkte på, men jag vet inte om det skulle förstöra experimentet men om du kunde 

säga innan du börjar hur det kan komma upp fiender där uppe, hur många det skulle komma 

och sådär. 

Testare 19: Inte Narrativ 

F – Fråga ett, vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Syftet med undersökningen var väl egentligen hur man skulle agera- vilka man väljer att 

ta bort och vilka man väljer att skydda, av dem man har i byn. 

F – Okej bra, nästa vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling till 

karaktärerna, narrativet då, eller var det nåt annat som styrde vad du gjorde? 

T – Det som styrde mina val var att jag inte visste vad som kommer i ronden efter därför 

sparar man de man tror att man kommer ha mest användning av senare i spelet. Så jag 

offrade de jag tror jag inte kommer behöva sen. 

F – Nästa fråga vad kände du huvudmålet i spelet var för dig, var det effektivitet eller skydda 

karaktärer man tyckte om eller tyckte synd om? 

T – Det beror väl lite på, det är väl en blandning egentligen. Jag var mer effektiviserad då, jag 

tänkte jag sparar de jag behöver till sist och offrar dem. Det var inte så mycket emotionellt 

där för mig jag tänkte mest effektivt. Men jag förstår att många tänker så. 

F – Nästa kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller att du endast 

observerade något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänkt bok gentemot ett 

interaktivt spel. 

T – Hm,  

F – Var det som en novell som du gled med i bara där det var förbestämt eller det du gjorde 

ändrade det på något? 

T – Det blir väl på en slags… man ändrar ju någonting med sina val på det sättet att, jag hade 

ju till exempel valt att välja offra en karaktär för att ta bort två stycken (fiender). Då gör man 

ju det för att man tror att det kommer att gynna spelet sen, man offrar en för att gynna två 

och man sparar den karaktären som kan döda två för att man tror att det kommer något mer 

krävande. 

F – Nästa, var spelet roligt och var det på nåt sätt känslomässigt att spela, känslomässigt 

jobbigt eller känslomässigt på något annat sätt? Du kan vara helt ärligt, det är experiment så 

jag blir inte ledsen. 

T – Det beror helt på, om det var längre så hade jag nog kunnat bli mer emotionellt insatt 

eftersom då hade jag kanske tänkt oj jäklar jag skulle ha gjort ett annat val än vad jag har 

gjort nu egentligen, oj shit jag borde inte offrat alla de här människorna för jag visste ju inte 

att det var så kort. Då hade jag ju genast tagit dem som var mer effektiva. 

F – Var det roligt på något sätt? 

T – Javisst, det är alltid kul när man inte vet vad som händer, jag älskar såna spel där det inte 

är förutsägbart. Du tog ju in element som gjorde att man på något sätt förändrade 

premisserna. Det var inte bara gå till A, gå från A till B. Det var ju gör ett val och så får man 

gå vidare, och sen så kunde man ju ha valt annorlunda. 
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F – sista frågan tror du att du hade spelat annorlunda om det hade funnits barkundshistorier 

till varje karaktär så att man lärde känna dem lite innan spelet innan spelets början? 

T – Ja definitivt, nu var det ju jag som själv anskrev olika attributer och sånt till dem. Hitta 

jag ju på själv liksom, det var ju därför jag sa ”jag kan ju ta farmor”.  

F – Perfekt, sen om du har några egna tankar några kommenterar som vi sagt redan? 

T – Inget speciellt, nej. 

F – Då stänger jag av inspelningen. 

 

Testare 20: Inte Narrativ 

 

F – Vad tror du var syftet med undersökningen? 

T – Ja, det är väl det jag försökte klura på medan jag satt och spela, men jag kan inte lista ut 

det. Men ja det måste ha nåt att göra med om kanske jag skulle välja barn, vuxen man mot 

kvinna vilka jag skulle skicka iväg först när det är krig liksom. 

F – Bra vi fortsätter, - fråga två vad styrde dina val i spelet, var det en känslomässig koppling 

till karaktärerna narrativet då, eller var det nåt annat som styrde vad du gjorde? 

T – Det var inte känslomässig men det var mer taktiskt min plan var att jag skulle spara 

(soldaten), eftersom jag inte visste hur många rundor det var så sparade jag soldaten för jag 

tänkte det kanske kommer ganska många gubbar sen. Men det blev ju inte riktigt så för att 

jag tänkte på första rundan att jag tar gamlingen för han skulle säkert i en sån situation… han 

ser ut som en sån person på den lilla bilden som skulle gå in och offra sig för han vet att han 

är äldst ändå, hans tid är snart över. Så han kan lika gärna ta den här slutstriden. Sen så tog 

jag en till man, jag ville ju liksom inte offra barnen eller hon som såg ut som ett barn. Inte 

den gamla damen och kvinnan än tänkte jag. Men sen så var den rundan över, sen så fick jag 

ju göra det här bytet och då tog jag ju gamla gumman dock för jag kände att hon var en sån 

”jag kan inte slåss men om detta hjälper oss skulle jag göra det för folket” så jag tog bort 

henne och då blev det ju bara en gubbe [Fiende] kvar då. Så att jag fick aldrig använda 

riddaren [soldaten] eller han som kändes som en som skulle kunna ta striderna egentligen. 

Så det var ett misstag av mig där, för jag kände att jag hade velat spela annorlunda. Men det 

var helt taktiskt tänkte jag att jag rädda de äldre och barnen.  

F -Fråga tre, vad kände du huvudmålet i spelet var för dig, var det effektivitet eller skydda de 

karaktärer man tyckte om eller tyckte synd om? 

T – Ja Hjelt klart… hm i och för sig det var nog lite av varje där jag ville spela effektivt jag 

hade ju ändå en liten plan som jag nämnt, med ha riddaren redo om det skulle bli stort 

motstånd. Men sen så var det ju lite såhär att jag ville skydda barnet för det första tänkte jag 

väl. Det känns som om det här varit en riktigt situation så hade barnet vart nån av dem som 

blivit beskyddat snarare att dem skickar ut barnet i strid liksom. Och sen så… jag var faktiskt 

lite biast av bilderna, för jag såg/läst en viss anime/manga. Jag kände inte igen bilderna men 

kan ändå känna ingen typer av karaktärer, den här karaktären känns som en som är feg. Jag 

tänkte på han som jag fråga om han var man eller kvinna [Baltazar] han kändes som en sån 

rik *****[Svordom]  som inte vill göra nånting han ser hellre att alla offrar sig för honom.  

F – Det var därför du inte använde honom då för att bygga på ditt eget narrativ då på nåt 

sätt? 
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T – Ja precis, det kändes som det passade karaktärerna mest, jag typ försökte känna lite vad 

den här karaktären känns som, en x eller y. Den skulle gjort si och den andra skulle gjort så. 

F –Intressant, då tar vi nästa fråga kände du att du ändrade på spelvärlden på något sätt eller 

att du endast observerade något som tog plats, gjorde dina handlingar skillnad? Tänkt bok 

gentemot ett spel. 

T – Aa, då var det väl så, om man fattar frågan rätt lite precis som jag precis nämnde att jag 

tänkte efter hur karaktärerna kändes, eller tolkar jag frågan fel nu? 

F – Ja, det är ju mest om du tyckte att dina handlingar gjorde skillnad i spelet alltså som du 

var mer iakttagare eller om det du gjorde ändrade på byn på något sätt, om du förstår då? 

T – Jaha okej, asså jag fick ju inte reda på hur det gick för de andra om vi vann striden 

egentligen. Nu var det bara de här fyra, det kanske bara var en liten attack och det var safe i 

hundra år till. Men definitivt beror ju utfallet på vad jag gjorde, så jag skulle säga att jag var 

en aktiv deltagare. 

F – så det var inte bara som en bok där du gled med så att säga där det var förbestämt? 

T – Nej det skulle jag inte säga. 

F – Nästa fråga, var spelet roligt och var det på nåt sätt känslomässigt att spela, 

känslomässigt jobbigt eller känslomässigt på något annat sätt? Varför/varför inte du kan vara 

ärlig. 

T – Javisst, det var väl mest roligt skulle jag vilja säga det var nog inte mycket annat, jag satt 

ju och klura på hur jag skulle lägga upp det men det var ju inte hon får ju inte dö för då blir 

jag ledsen eller så, utan det var mest bara jag tänkte lite hur karaktärerna såg ut och vad var 

de för typer och var lite stereotypisk av mig där. Jag kände att det var okej för att det var 

anime karaktärer och de brukar alltid följa ett visst schema i anime, den tjocka med mustasch 

är den fega och den gamla utan hår är den modiga. 

F – Ja, javisst. 

T – Jag försökte leka in i den, men det var mest för skoj, och det var lite komiskt att the bad 

guys såg väldigt bad ut med ärr och mörkt runt ögonen och så. Nej det var bara kul 

F – Men det var roligt i alla fall på något sätt? 

T – Ja, om det var nån känsla så var det främst roligt. 

F – Sista frågan, tror du att du hade spelat annorlunda om det hade fanns barkundshistorier 

till varje karaktär så man lärde känna dem lite innan spelet började? 

T – Definitivt, för då kanske verkligheten av de här karaktärerna skiljer sig från min första 

uppfattning som jag byggde all taktik utifrån. Kanske att han var den där tjocka med 

mustasch kanske var jättemodig och sjyst egentligen. 

F – Han kanske bara gillade mustascher? 

T – Ja, och att äta mat! [Båda skrattar] 

F –Sen om du har några egna tankar, något du vill kommentera på. 

T – Nej, fin grafik och lätt att förstå. 

F – Va bra, lätt att försåt var en viktig del för att testningen skulle vara i fokus. 

T – Ja, det förstår jag. 
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T – Då stänger jag av inspelningen då. 


