
Mall sk
apad a

v Henrik

 
 
 

LUDONARRATIV DISSONANS 

PÅVERKAN PÅ ETT SPELS 

TROVÄRDIGHET 

 

LUDONARRATIVE DISSONANCE’S 

EFFECT ON A GAME’S BELIEVABILITY 
 

 

Examensarbete inom huvudområdet Informationsteknologi 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2018 

 

Lydia Millqvist 

 

Handledare: Jenny Brusk 

Examinator: Björn Berg Marklund 



Sammanfattning 
 

I detta arbete undersöker jag ludonarrativ dissonans påverkan på ett spels trovärdighet. 

Spel idag får allt mer djupgående narrativ (Haggis, 2017) så ludonarrativ dissonans blir 

allt tydligare. Trovärdighet har en stark koppling till inlevelse som ofta ses som väldigt 

viktig (Brown & Cairns, 2004). I och med att ludonarrativ dissonans blir allt mer 

framträdande är det viktigt att vi undersöker dess påverkan på aspekter som 

trovärdighet. Min metod bestod av ett kort spel som innehöll ludonarrativ dissonans 

som testarna fick spela. Efter detta utförde jag en kvalitativ intervju med testarna. För 

de testare som tolkade dissonansen som ett problem från designprocessen försvagade 

dissonansen trovärdigheten. För de testare som såg dissonansen som ett karaktärsdrag 

hos huvudpersonen påverkade dissonansen inte trovärdigheten. Det förekom brister i 

min formulering av frågor för intervjun så i framtida arbete skulle jag göra om mina 

tester. I ett större sammanhäng skulle man kunna använda populära, etablerade spel 

som undersökningsmaterial. 
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1 Introduktion 

Fler och fler spel har ett djupt narrativ i dagens spelmarknad (Haggis, 2017; Klug & Lebowitz, 

2011). Spel kan handla om allt från politiska intriger (Dragon Age: Origins, BioWare, 2009) 

till mord på sagoväsen i New York (The Wolf Among Us, Telltale Games, 2013–2014). 

Narrativ i spel kan framföras på många olika sätt. Vanliga redskap för att framföra spelets 

berättelse är animerade sekvenser där spelaren inte kan styra protagonisten samt dialog 

mellan karaktärer medans spelaren kan styra protagonisten (Watssman, 2012). Det kan även 

argumenteras att spelarens handlingar till en viss grad kan räknas som en del av spelets 

berättelse.  Publiken till en film eller en tecknad serie lär ofta känna karaktärer genom att tolka 

vad deras handlingar säger om dem (Lankonski & Björk, 2007). Detta kan även inkludera spel 

och spelkaraktärer. När spelare ska skapa sig en förståelse för en karaktär kan de därför 

inkludera segment där spelaren styr huvudpersonen och klassa dessa partier som karaktärens 

handlingar istället för spelarens. Eftersom narrativ i spel kan framföras på olika sätt kommer 

jag avgränsa mig med att endast undersöka spel med ett linjärt narrativ. 

De sekvenser där spelaren styr huvudpersonen är uppbyggt av mekaniker, till exempel om 

man trycker på mellanslag så hoppar karaktären. När spelaren interagerar med spelet genom 

dessa mekaniker skapas ’gameplay’ (Hunicke, LeBlanc & Zubek 2004). Mekaniker och 

gameplay påverkar och formar narrativet i spel. När spelets mekaniker och spelets narrativt 

sömlöst hänger ihop får spelaren en positiv upplevelse (Pynenburg, 2012).  

Ett återkommande problem, i samband med de allt mer storslagna narrativen, är dock att 

narrativet och mekanikerna inte håller samma ton. Ett spel kan ge spelaren vapen som kan 

förstöra kvarter men låter spelaren sen inte öppna en låst trä-dörr fören hen hittat nyckeln. 

När narrativ och mekanik krockar på detta sätt kan spelare tappa inlevelse och motivation till 

att fortsätta spela (Pynenburg, 2012). Denna form av krock kallas för ludonarrativ dissonans 

(Watssman, 2012).  Eftersom jag studerar datorspelsdesign men har även ett djupt intresse i 

författande för spel valde jag att undersöka när design och författande krockar.  

Ludonarrativ dissonans kan förekomma i flera olika former så den dissonans jag valde att 

implementera är en simpel men vanlig typ av ludonarrativ dissonans. Dissonansen jag valt att 

fokusera på är när narrativet etablerar att protagonisten har redskap, förmågor eller liknande 

alternativ som skulle löst ett problem men spelets mekaniker, av olika anledningar, stoppar 

spelaren från att använda dessa redskap. Till exempel hur i Pokémon (Game Freak, 1999) kan 

du gå runt med en enorm drake som sprutar eld men du kan inte ta dig förbi en liten buske 

utan att ha hittat ett specifikt föremål. 

Jag valde att specifikt undersöka hur ludonarrativ dissonans påverkar ett spels trovärdighet. 

Trovärdighet definieras oftast som att inom ramarna etablerade av ett verk finns en 

sammanhängande värld. Narrativet måste ha en logisk övergång mellan scener och partier i 

berättelsen. (Lankoski & Björk, 2007). Om spelet utspelas under medeltiden och plötsligt kör 

en bil förbi utan förklaring har ingen logisk övergång skett och berättelsen är inte 

sammanhängande, alltså inte trovärdig. 

Jag skapade en artefakt i form av ett mindre spel där det förekom ludonarrativ dissonans. 

Testare fick först spela igenom artefakten och efter testningen utförde jag en kvalitativ intervju 

med testaren. Anledningen till detta var för att få en bättre insikt i testarnas tankar och åsikter. 
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2 Bakgrund 

För att förstå kopplingen mellan ett spels mekaniker och ett spels narrativ måste man ha en 

insikt i vad dessa två innebär och vilka diskussioner som skett kring dem. För att sedan få en 

förståelse kring hur denna relation påverkar trovärdighet i spel måste vi kartlägga vad 

trovärdighet är och hur man uppnår detta.  Eftersom jag kommer fokusera på relationen 

mellan ett spels mekaniker och protagonistens förmågor så som dem är etablerade i narrativet 

är det även viktigt att specifikt undersöka hur man upprätthåller en trovärdig karaktär i spel. 

2.1 Mekaniker 

När det gäller digitala spel är spelmekaniker spelets regler, processer och data. Mekanikerna 

definierar hur ett spel fortskrider, vad som händer när man vinner eller förlorar och vilka 

förhållanden som bestämmer detta. Spelskapare föredrar att använda termen ’mekaniker’ 

istället för ’regler’ eftersom ’regler’ oftast associeras med en tryckt regelbok. Ett dataspels 

’regler’ är inbakade i spelets kod och är ofta inte tillgängliga för läsning av spelaren. Vilket 

skiljer sig från ett analogt spel där majoriteterna av reglerna förekommer i en regelbok (Adams 

& Dormans, 2012). 

 Spelmekaniker kan ta många olika former och täcker aspekter som hur spelaren styr 

karaktären, hur hen skadar fiender och hur spelare pratar med andra karaktärer (Hunicke, 

LeBlanc & Zubek 2004). En vanlig mekanik är till exempel att man har en siffra som 

representerar ens hälsa, låt oss säga 100. Tar man skada av något slag visualiseras detta med 

att siffran sänks. Ett slag mot magen på spelarens karaktär kan ge 20 i skada så hälsan går ner 

till 80. Går hälsan ner till 0 dör karaktären och spelaren måste börja om. I instruktionerna i 

spelet kan det stå att man förlorar om ens hälsa går ner till 0 men resten av mekaniken står 

inte utskriven i instruktionen eller i spelet. 

När spelaren interagerar med mekaniker når man vad som inom MDA ramverket kallas för 

’dynamik’. När spelaren utför de handlingar mekanikerna tillåter hen att utföra uppnås 

dynamik, som även kallas ’gameplay’ (Hunicke m.fl, 2004). 

2.2 Narrativ 

Ett sätt att se på narrativ i spel är att det är kontexten som sätts runt mekanikerna (Watssman, 

2012). Varför springer Mario åt höger och hoppar på svampar? För att rädda den kidnappade 

prinsessan (Nintendo R&D4, 1999). Spel kan självfallet sakna narrativ och endast innehålla 

mekaniker (Watssman, 2012), likt, till exempel, Tetris (Rowan Software, 1988). 

Ett spels narrativ visualiseras oftast genom animerade sekvenser där spelaren har ingen eller 

begränsad kontroll, så kallade ’cutscenes’, men narrativet kan även ta formen av dialoger 

mellan karaktärer utanför cutscenes. Narrativ i spel behöver inte vara baserat på det skrivna 

ordet utan kan även förmedlas genom spelets grafik. Miljön som spelet utspelas i, vad 

karaktärerna har på sig och deras kroppsspråk kan säga mycket (Watssman, 2012). 

Narrativ i spel kan vara linjära, likt en film. De har en förbestämd början, mitt och slut. Sedan 

finns det spel där spelaren själv får bestämma hur spelet börjar, vad som sker under spelets 

gång och hur det slutar. En spelgenre som använder denna form av narrativ är role- playing-

games, förkortat RPG (Carr, Buckingham, Burn, & Schott, 2006). 
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Ett typiskt RPG och ett bra exempel på ett icke-linjärt narrativ är Dragon Age: Origins 

(BioWare, 2009). I början väljer spelaren vem huvudpersonen ska vara. Ska protagonisten 

vara kvinna eller man? Alv, dvärg eller människa? Adel, vandrare eller tjänare? Vad för 

bakgrund spelaren ger protagonisten ändrar vilken plats spelets berättelse börjar någonstans, 

vilket kan ses i figur 1. Om spelaren väljer att spela som en vandrande alv börjar de i skogen. 

Hade hen istället valt att spela som en adlig dvärg skulle de börjat i dvärgarnas palats. 

 

Figur 1; Screenshots tagna från Dragon Age: Origins (BioWare, 2009). 

Under spelets gång kan spelaren göra flera val som påverkar narrativet och även slutet av 

Dragon Age: Origins (BioWare, 2009). Exempelvis kan spelaren döda en landsförrädare vars 

dotter är drottningen. Detta betyder dock att drottningen vägrar att gifta sig med spelarens 

karaktär. Om spelaren skonar förrädaren går drottningen dock med på att gifta sig (så länge 

man spelar som en man och som människa). Dragon Age: Origins kan alltså sluta med att 

huvudpersonen blir kung, men spelet kan även ha slutet med att drottningen sitter ensam på 

tronen, eller att en tredje part tar tronen. På grund av att RPG:s kan ha olika narrativ likt i 

Dragon Age: Origins har jag valt att endast undersöka spel som innehåller ett linjärt narrativ. 

En nyckelpunkt där ett spels mekaniker och ett spels narrativ möts är protagonisten. 

Berättelsen följer huvudpersonen men under gameplay-segment är det spelaren som styr 

karaktären. Parallellt med att det finns olika former av narrativ i spel finns det även olika typer 

av protagonister. Karaktären spelaren styr beskrivs ibland som ’avatar’. En form av avatar är 

en ’öppen’ avatar. En öppen avatar börjar spelet utan en personlighet. Karaktärens 

personlighet växer fram ur spelarens val under spelets gång eller så fortsätter karaktären att 

sakna en personlighet genom hela spelet. Spelarens karaktär i många RPG spel klassas som 

öppna avatarer (Kromand, 2007).  
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På motsatta sidan av spektrumet har vi ’stängda’ avatarer. En stängd avatar har en 

personlighet när spelet börjar. Personligheten kan komma att förändras under berättelsens 

gång som en del av narrativet med aldrig på grund av spelaren.  Öppna- och stängda avatarer 

är två ytterligheter. Det finns ett flertal karaktärer som är helt öppna eller helt stängda men 

det är inte ovanligt att en karaktär är lite av båda (Kromand, 2007).  

Huvudpersonen i The Wolf Among Us är ett exempel på en karaktär som är delvis öppen och 

delvis stängd (Telltale Games, 2013–2014). När spelet börjar introduceras spelaren till 

huvudpersonen Bigsby Wolf. Bigsby har en klar och tydlig personlighet vilket gör honom till 

en stängd avatar. Spelaren får dock i specifika situationer välja vad Bigsby ska säga och 

prioritera. Detta formar om Bigsbys personlighet vilket då gör att han glider över till att bli en 

mer öppen avatar. Huvudpersonen i de fyra första Uncharted spelen, Nathan Drake (Naughty 

Dog, 2007–2016), är nästan en helt stängd avatar. Likt Bigsby så introduceras Nathan med en 

existerande personlighet. Spelaren får även ibland välja vad Nathan ska säga i ett fåtal 

situationer. Skillnaden mellan Bigsby och Nathan är att vad än spelaren väljer att Nathan ska 

säga så ändras inte hans personlighet, moral eller prioriteringar.  

Helt öppna karaktärer har en tendens att bli tomma skal där spelaren kan placera sig själv. 

Avataren blir en förlängning av spelaren istället för en huvudperson i en berättelse (Kromand, 

2007). Det kan skapas en dissonans mellan protagonistens spelar-skapta personlighet och 

narrativet. Denna dissonans kan förekomma i en spelares omgång av ett spel men inte i någon 

annan spelares omgång. För att försäkra mig att alla spelare tog del av samma material 

beslutade jag att huvudpersonen i min artefakt skulle vara en stängd avatar. 

2.3 Narratologi vs Ludologi 

Det har länge förekommit en akademisk debatt kring ifall man ska inkludera narrativ i analys 

av spel. På ena sidan av debatten har vi ludologer som menar att ludologi är läran om spel och 

därför ska man endast fokusera på mekaniker och gameplay när man analyserar mediet 

(Murray, 2005; Frasca, 2003).  

Termen ’ludologi’ tros oftast vara en nymodighet som tillkommit tack vare det växande 

inflytandet hos spel men den användes redan 1982, dock med en annan innebörd än vad den 

har idag. Den moderna definitionen fastställdes 1999 och skapades för att ge teoretiska 

redskap till spelforskning likt de som narratologi ger forskningen av narrativ (Frasca, 2003). 

Dock har en annan definition framträtt som menar att ludologi är forskningen om spels 

struktur, regler och gameplay, till skillnad från forskning kring spel som ett narrativt medium 

(Murray, 2005; Frasca, 2003). 

Den andra sidan av debatten är narratologerna som argumenterar att gameplay är 

sammanvävt med spelets berättelse och därför kan man inte exkludera narrativet ur analysen 

(Frasca, 2003). Viktig information kring ett spels mål och regler ges ibland genom narrativ. 

Dessa instanser faller inte in under de aspekter av spel som analyseras av ludologi. Genom 

narratologi kan narrativ och mekanik fördelas och ges en ordentlig analys (Carr, Buckingham, 

Burn, & Schott, 2006). 

Narratologi är inte en term som förekommer endast i diskussioner kring spel. Definitionen av 

narratologi kan därför ha några nyansskillnader baserade på i vilken kontext den används i. 

En väl accepterad definition av termen i samband med Humaniora är att en narratolog är en 

forskare som studerar teorier kring narrativ som är oberoende av det medium som narrativet 
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förekommer i. Narratolog inom forskning om spel brukar definieras som en forskare som har 

som ståndpunkt att spel har en stark koppling till narrativ och att spel därför borde analyseras, 

i alla fall delvis, ur en narratologisk synvinkel (Frasca, 2003). 

Gonzalo Frasca, som var den person som myntade definitionen av ludologi år 1999, menar att 

debatten mellan ludologi mot narratologi är präglat av missförstånd. Narratologer har trott 

att ludologer anser att det inte finns eller inte bör finnas narrativ i spel (Frasca, 2003). Detta 

må eventuellt stämma för vissa ludologer men poängen hos majoriteten av ludologer är att de 

metoder som tillfaller narratologi, vilka kommer ifrån film- och litteraturvetandet, är inte 

menade för ett sådant modernt medium som spel. Användningen av narratologi har därför 

skapat förvirring, särskilt när det har använts av forskare utan spelvana eller kunskaper om 

spel. Narratologi måste expandera sin definition av narrativ för att kunna ordentligt analysera 

spel som sitt eget medium (Carr m.fl, 2006; Frasca, 2003). 

Debatten kring ludologi mot narratologi brukar ofta landa i att spel är uppbyggt av regler och 

mekaniker som i sin egen grad bör analyseras men att de även innehåller narrativa element 

som påverkar upplevelsen och interaktionen med mediet. Analys av spel borde inte exkludera 

det ena eller det andra. Spel borde analyseras som det breda, multi-dimensionella pussel det 

faktiskt är (Murray, 2005). 

Narratologi mot ludologi debatten är inte det enda sammanhang där mekanik och berättelse 

inte har fungerat tillsammans. Konceptet ludonarrativ dissonans diskuteras aktivt idag, dock 

inte lika ofta i de akademiska kretsarna som debatterna kring narratologi och ludologi. 

Debatter och diskussioner kring ludonarrativ dissonans sker oftast i blogginlägg och på forum 

men ämnet är inte mindre viktig för det (Hocking, 2007; Awesomeusername, 2012). 

2.4 Ludonarrativ dissonans 

Ludonarrativ dissonans, likt många begrepp inom spelanalys, är en relativ ung term. Uttrycket 

’ludonarrativ dissonans’ myntades i artikeln Ludonarrative Dissonance in Bioshock: The 

problem of what the game is about, som är skriven av Clint Hocking (2007).  

Ludonarrativ dissonans inträffar när ett spels narrativ är i konflikt med spelets mekaniker 

(Watssman, 2012). Ett exempel på detta skulle vara om narrativet i ett spel beskriver en 

karaktär som en mästare på att dyrka upp lås men rent mekaniskt är karaktären bara nivå 1 i 

färdigheten låsdyrkning.  Att vara en mästare på låsdyrkning samtidigt som man har den 

lägsta nivån i motsvarande färdighet går emot varandra. 

Hocking tar inte upp ett djupgående eller lättförståeligt exempel på vad ludonarrativ 

dissonans innebär i sin artikel. Istället är artikeln en analys av och kritik på spelet Bioshock 

(2K Boston & 2K Australia, 2008). Eexemplet Hocking tar upp på ludonarrativ dissonans är 

rotad i vad för filosofi spelet vill förmedla och skapa en diskussion om. Ståndpunkterna 

förmedlade i narrativet krockar med de i speglade i gameplay. Termen ’ludonarrativ 

dissonans’ nämns endast i titeln och den definitionen av termen som ges är direkt kopplad till 

de angivna problemen i Bioshock. 

För att förstå Hockings analys måste vi förstå problemet i Bioshock. Bioshock utspelar sig i 

den fiktiva staden Rapture och protagonisten som man spelar som heter Jack. Bioshock är 

skrivet och designat för att utgöra kritik mot objektivism, radikal individualism och etisk 

egoism, vilket även är tre ståndpunkter som staden Rapture är grundad på (Kuznetsova, 2017). 
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Jack hjälper en motståndsrörelse utföra ett uppror mot Rapture och Raptures grundare. 

Spelaren har inget att säga till om i Jacks val av att hjälpa motståndsrörelsen, detta är ett 

förbestämt segment i spelets berättelse. Att Jack väljer att hjälpa angripa Rapture går dock 

emot ett parti i spelets gameplay. Spelaren kan använda sig av en objektiv infallsvinkel i form 

av införskaffandet av spelets resurser. I Bioshock höjer man nivån på sina förmågor genom att 

använda en komponent kallad ADAM. Man får tag på ADAM genom att antingen döda eller 

frigöra specifika karaktärer som kallas Little Sisters. Spelaren ges här ett val inom spelets 

gameplay, att ha ett objektiv synsätt och döda Little Sisters eller gå emot objektivismen och 

frigöra dem. Om spelaren väljer att ha en objektiv vinkel går det emot Jacks val att stoppa 

Rapture, som är byggd runt, bland annat, objektivism. Det är denna dissonans i spelet som 

Hocking kritiserar (2007).  

Ett annat exempel på ludonarrativ dissonans finns i spelserien Uncharted (Naughty Dog, 

2007–2016). Protagonisten i de fyra första spelen i serien, Nathan Drake, är en charmig och 

karismatisk man. Nathans beteende och personlighet går inte hand i hand med det faktum att 

han har mördat totalt 1829 människor genom de tre första spelen (IGN, 2016). Spelets 

narrativ ignorerar och lägger ingen emotionell vikt vid detta våld vilket skapar en dissonans 

mellan hur narrativet porträtterar Nathan och indikationerna hans handlingar ger (Palumbo, 

2017). Spelet Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2013) delar samma typ av dissonans som 

Uncharted serien (Naughty Dog, 2007–2016). Tomb Raider handlar om hur den kända 

karaktären Laura Croft blev den hon blev. I detta spel är Laura ung, timid och rädd. 

Personlighetsdrag som inte märks av när hon självsäkert mördar fiender i spelets gameplay.  

Den ludonarrativa dissonansen i Bioshock (2K Boston & 2K Australia, 2008) och den i 

Uncharted (Naughty Dog, 2007–2016) är, på individuella sätt, breda exempel på ludonarrativ 

dissonans. Dissonansen i Bioshock kräver en viss förståelse i de filosofier narrativet vill 

förmedla. I Uncharted’s fall behöver en individ ha lärt känna protagonisten som karaktär och 

person för att förstå varför hans handlingar i gameplay skapar dissonans. Ett mer konkret 

exempel på ludonarrativ dissonans är Pokémon spelen (Game Freak, 1999). I Pokémon 

stoppas spelaren ibland av små buskar, som kan ses i figur 2. För att ta sig till speciella 

områden i spelet måste spelaren göra sig av med dessa buskar. Med tanke på att man 

kontrollerar monster som kan spruta eld borde detta inte vara ett problem för spelaren. Det 

blir dock ett problem när spelets mekaniker dikterar att spelaren endast får göra sig av med 

busken genom en specifik attack kallad ”cut”, alltså ’skära’ på engelska. Vårt monster må inte 

få använda sin eld men den har fortfarande sina klor den kan använda för att skära ned busken 

med. Detta fungerar inte heller eftersom trots att ett monster har klor kan den inte per 

automatik attacken cut. Narrativet etablerar då alltså att spelaren har ett redskap för att ta 

hand om busken, monstret med klor som sprutar eld, men Pokémons mekaniker tillåter 

spelaren att endast ta bort busken med föremålet cut. 
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Figur 2; Screenshot från Pokémon Red (Game Freak, 1999). 

Vad man ser från dessa exempel, speciellt exemplet med Pokémon, är att man kan beskriva 

ludonarrativ dissonans som att om narrativet etablerar A, gameplay etablerar B men A och B 

går inte ihop leder detta till dissonans. I Pokémons fall skulle A vara monstret och B att busken 

kan endast skäras ned med föremålet cut. Det är utifrån denna princip som jag utformade min 

artefakt. 

Vilken form kopplingen mellan narrativ och gameplay än tar så är de flesta ense om att 

kopplingen ska vara så sömlös som möjligt för en optimal spelupplevelse. En lyckad 

sammansvetsning av narrativ och gameplay skapar nämligen en starkare inlevelse hos 

spelaren. Spelaren får en känsla av att ’vara i spelet’ och hen blir mer motiverad till att 

bemästra spelets mekaniker (Pynenburg, 2012; Kuznetsova, 2017). Vad spelaren behöver göra 

blir tydligare och känns mer naturligt om de stöds av ett begripligt narrativ (Kuznetsova, 

2017). 

Det är vanligt att både spelare och spelutvecklare ser ludonarrativ dissonans som ett problem 

som måste lösas eller undvikas. När målet i gameplay och tonen i narrativet inte går ihop 

passar de två aspekterna inte tillsammans och måste förändras så att de går hand i hand med 

varandra (Kuznetsova, 2017). Dissonans behöver dock inte alltid vara ett problem, det kan 

existera men accepteras av spelare som en nödvändig inkludering. Jag nämnde Uncharted-

serien tidigare som fått många kommentarer på sin ludonarrativa dissonans (Naughty Dog, 

2007–2016). Lika många spelare som klagade på dissonansen försvarade den. Dessa 

diskussioner uppstår oftast på olika fora. På ett av dessa forum finns diskussionen döpt Why 

do people call Nahtan Drake a ’psychotic killer? (Awesomeusername, 2012). I denna 

diskussion skriver vissa att spelet inte hade någon dissonans alls, Nathan utförde bara 

självförsvar, medan andra antydde att gameplay-segmenten var roliga att spela och därför 

vägde det över dissonansen.  

Utöver att vissa situationer med ludonarrativ dissonans kan tolkas olika kan även 

återkommande aspekter av spel som på pappret är ludonarrativ dissonans förvirra ovana 

spelare men vara helt förståeligt för vana spelare. Att man hittar objekt som ammunition eller 

medicin i lådor som i sin tur är placerade överallt kan ses som konstigt av någon som inte 

spelar mycket spel. Vana spelare har sett detta fenomen i flera spel så de är vana vid det, vilket 

gör att dissonansen inte stör deras upplevelse lika mycket (Juul, 2005). 

Ludonarrativ dissonans må vara en ung term men fenomenet förekom innan Hocking (2007) 

myntade definitionen (Juul, 2005). Det har skett forskning på fenomenet men inte i den 

mängd som andra aspekter av spel. Trots den mindre mängden forskning inom ämnet har 

många intressanta aspekter diskuterats. Ludonarrativ dissonans har analyserats både utanför 
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och inom den akademiska världen i form av Jeremy Watssmans diskussion i Essay: 

Ludonarrative Dissonance Explained and Expanded (2012) och Eygeniya Kuznetsovas 

Trauma in Games: Narrativizing Denied Agency, Ludonarrative Dissonance and Empathy 

Play (2017). Det har även skrivits ett tidigare examensarbete vid Högskolan i Skövde som 

berör ludonarrativ dissonans (Bjarnehed, 2015). Fokus i detta arbete var ludonarrativ 

dissonans påverkan på narrativ transport, mitt arbete undersöker ludonarrativ dissonans 

påverkan på ett spels trovärdighet. 

Det har även arbetats fram en spelteori som, bland annat, kan hjälpa en analysera olika former 

av ludonarrativ dissonans genom att ge en redskapen för att särskilja på inbäddade- och 

framväxande narrativ. 1  Inbäddade narrativ existerar oberoende av spelaren eller 

spelupplevelsen. Detta är berättelsen skaparna hade planerat att presentera åt spelarna och 

inkluderar, bland annat, cutscenes, repliker under gameplay-segment och designen på 

omgivningen. När spelaren interagerar med spelet framträder det framväxande narrativet 

som sedan ’försvinner’ när spelaren slutar interagera med spelet. Ralphs och Monus, skaparna 

av teorin, exempel på framväxande narrativ är Leeroy Jenkins incidenten i online spelet Wolrd 

of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2005). En grupp med vänner satt och diskuterade en 

komplicerad taktik för att vinna över en stor grupp med fiender över ett datorbaserat samtals 

program. En av spelarna med användarnamnet ”Leeroy Jenkins” var och fixade mat medans 

de andra diskuterade. När Leeroy kom tillbaka sprang han rakt in i rummet med alla fiender 

medans han skrek sitt användarnamn. Hans vänner sprang efter och försökte rädda honom 

från fienderna men det slutade med att alla dog. Denna ’berättelse’ skapades genom spelarnas 

interaktion med World och Warcraft och kommer inte finnas i spelet om de startat om det 

eller någon annans kopia av World of Warcraft. Slutligen finns det tolkade narrativet vilket 

är spelarens tolkning av det inbäddade- och framväxande narrativen (Ralph & Monu, 2015). 

Dissonansen i Uncharted (Naughty Dog, 2007–2016) är rotad i det inbäddade narrativet. 

Nathan Drake presenteras på ett sätt i cutscenes men handlingarna han utför i gameplay går 

emot den etablerade personligheten. Exempel på ludonarrativ dissonans kopplat till ett 

framväxande narrativ är Destiny (Bungie, 2014). I Destiny kan man välja att spela som en 

krypskytt. Dock så är det många banor som är designade som trånga utrymmen vilket hindrar 

krypskyttar att hitta bra positioner. Detta, enligt Ralph och Monu (2015), skapar en dissonans 

mellan spelarnas rollspelande som en krypskytt och mekanikerna som tvingar spelaren att 

möta fienden på nära håll. Den ludonarrativa dissonansen i min artefakt kommer ske i det 

inbäddade narrativet av samma anledning till varför protagonisten i spelet kommer vara en 

stängd avatar. Dissonans som sker i ett framväxande narrativ upplevs inte av alla spelare av 

spelet. För att vara noga med att alla testare tar del av samma material kommer den 

ludonarrativa dissonansen vara rotad i det inbäddade narrativet. 

2.4.1 Ludonarrativ resonans och ludonarrativ harmoni 

Det har även förekommit en diskussion kring vad som skulle vara ludonarrativ dissonans 

positiva motsvarighet. Termer som ”ludonarrative resonance”, ”ludonarrative harmony” och 

”ludonarrative cohesion” har alla använts flera gånger (Kuznetsova, 2017). Alla är dock inte 

ense om vad innebörden av dessa termer är. Ludonarrativ resonans2 sägs uppstå när ett spels 

mekaniker och narrativ passar så bra ihop att de inte går att separera från varandra 

                                                        
1 ”Embedded narrative” respektive ”emergent narrative” på orginalspråk. 
2 ”ludonarrative resonance” på originalspråk, översatt av mig. 
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(Watssman, 2012). Detta är dock mycket likt en beskrivning av ludonarrativ harmoni. 3 

Ludonarrativ harmoni anspelar på att gameplay och narrativ ska vara i symbios. Det gäller för 

spelskaparna att välja en genre av gameplay som sammanfaller med den tänkta berättelsen, 

och vice versa (Pynenburg, 2012). 

Ett exempel på ludonarrativ harmoni är Assassin’s Creed (Ubisoft Quebec, 2007). I Assassin’s 

Creed spelar man först som Desmond Miles, ättling till den kända lönnmördaren Altaïr Ibn-

La'Ahad. Miles blir satt i Animus, en maskin som kan bygga upp otroligt realistiska virtuella 

världar genom att läsa av användarens genetiska minnen. Genetiska minnen är en teori inom 

psykologi och utgår ifrån att minnen kan sparas i ens genome och föras över till ens ättlingar. 

Miles blir tvingad att leva igenom Altaïrs liv tack vare dessa genetiska minnen i Animus vilket 

betyder att i denna del av spelet styr spelaren Altaïr istället. Detta narrativa upplägg, alltså att 

spelet utspels i en virtuell värld tack vare Animus, förklarar fenomen som annars skulle 

orsakat ludonarrativ dissonans. Till exempel om spelaren mördar någon Altaïr aldrig skulle 

döda meddelar Animus att uppspelningen av minnet är felaktigt, med andra ord att det 

spelaren gjorde aldrig utförts av Altaïr. Med denna inkludering i Assassin’s Creed undveks en 

vanlig form av ludonarrativ dissonans. 

En annan given definition av ludonarrativ resonans är att ett spels gameplay berättar spelets 

narrativ. Eftersom mekanikerna och narrativet är sammansvetsade och inte två skilda 

entiteter skapas ingen dissonans mellan dem (Brice, 2011). Ett spel som innehåller en sådan 

version av ludonarrativ resonans är Passage (Roher, 2007). Spelet innehåller ingen text eller 

dialog. Istället berättas spelets narrativ genom spelets grafik och spelarens input till spelet 

(med andra ord, vad spelaren får protagonisten att göra). Spelaren kan gå runt med 

protagonisten på skärmen men hen får poäng om protagonisten går åt höger.  

Efter en kort stund hittar spelaren en kvinnlig karaktär. Det kommer ett hjärta runt henne och 

protagonisten, indikerar att de blir förälskade. Som vi kan se i figur 3, ju mer spelaren går åt 

höger desto tydligare blir det att protagonisten och kvinnan åldras och att tiden går framåt. 

Ingenstans tas karaktärernas ålder, namn eller vad de upplevt genom livet upp. Allt sånt får 

spelaren själv läsa av från grafiken och spelets gameplay. Detta skulle då vara ludonarrativ 

resonans. 

 

Figur 3; Tre screenshots tagna från Passege (Roher, 2007). 

2.5 Trovärdighet 

Trovärdighet definieras oftast som att inom de ramar som etablerar ett verk finns en 

sammanhängande värld. Varje parti i narrativet måste ha en logisk övergång till nästa parti så 

                                                        
3 Översatt från ’ludonarrative harmony’ av mig. 
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att spelaren kan följa vad det är som sker. Ett undantag mot detta är ifall man vill skapa en 

surrealistisk känsla för, till exempel, en dröm (Lankoski & Björk, 2007).  

Till en viss nivå måste spelaren även kunna se delar av vår verklighet inom spelets värld för 

att ha en solid trovärdighet. Dock behöver inte spelets värld vara en ren kopia av vår för att 

spelet ska ha en stark trovärdighet. De karaktärer, fenomen och ting som introduceras i spelets 

verklighet måste följa de lagar och regler som målas upp av spelets narrativ, detta inkluderar 

gameplay (Klug & Lebowitz, 2011).  

Låt oss ta de tre första Mass Effect spelen (BioWare, 2007-2012) som exempel på detta. 

Huvudpersonen i spelen, Shepard, samt ett flertal andra karaktärer har telekenesiska 

förmågor. Att en person har telekenesiska förmågor innebär att de kan lyfta föremål med sina 

sinnen genom att tänka att föremålet ska flytta på sig. I gameplay tar detta formen av, bland 

annat, att spelaren kan lyfta motståndare upp i luften. En lång förklaring ges i Mass Effect 

spelen till varför vissa personer har telekenesiska förmågor. En nerskalad förklaring är att i 

spelens verklighet finns det fem istället för fyra fundamentala krafter, den femte är mörk 

energi. Det är genom att manipulera mörk energi runt ett objekt som gör att det svävar i Mass 

Effects värld. En person kan kontrollera mörk energi genom att utsöndra ämnet Element Zero, 

förkortat E-Zo, i sin kroppsvävnad. Om man inte är van vid sci-fi kan även denna förenklade 

förklaring vara svår att greppa men poängen är att Mass Effect spelen ger en grundlig 

förklaring varför människor kan lyfta saker med sina tankar. Låt oss jämföra detta med 

Uncharted (Naughty Dog, 2007–2016). Nathan Drake må resa på otroliga äventyr men han 

är i slutändan en vanlig människa i en värld som är mer eller mindre den samma som vår 

verklighet. Om han plötsligt började visa samma telekenesiska förmågor som Shepard skulle 

de inte gå ihop med de regler spelets narrativ har etablerat. Det är mer ’trovärdigt’ att Shepard 

kan lyfta något med sina tankar än att Nathan gör det. 

Trots att ett spel ger en förklaring till ett fenomen kan fenomenet fortfarande ses som icke 

trovärdigt av vissa. En orsak till detta är vad som på engelska kallas ’suspension of disbelief’. 

Suspension of disbelief är ett fenomen som sker när en individ tar del av ett medium med en 

berättelse. Individen vet att karaktärerna och de händelser som sker i berättelsen inte är 

riktiga men är ändå övertygad att det som sker är händelser som faktiskt skulle hända 

karaktärerna. Genom att släppa vetskapen att berättelsen är ett narrativ i vår verklighet och 

acceptera att det som sker är karaktärernas verklighet uppnår man suspension of disbelief. 

Om suspension of disbelief bryts i form av att individen inte längre kan acceptera det som sker 

kommer individen inte längre ha någon inlevelse i berättelsen (Schaper, 1978). 

Utöver suspension of disbelief kan även en stark och sammanhängande trovärdighet leda till 

att spelaren kan leva sig in i spelet. Inlevelse i detta sammanhang brukar kallas för immersion 

(Magnenat-Thalmann, Kim, Egges, & Garchery, 2005). Immersion, utöver att stärka 

trovärdighet, ses som väldigt viktigt för en bra spelupplevelse. Immersion är ett sätt att mäta 

hur stark inlevelse en spelare har. Att uppnå hög immersion är inte bara spelets ansvar utan 

kräver lite samarbete från spelaren också. Om spelaren inte är koncentrerad på spelet kan 

denna inte uppnå en bra inlevelse (Brown & Cairns, 2004). Ett sett att se om spelet håller sig 

trovärdigt är alltså att analysera om spelaren har en stark immersion. 

2.5.1 Trovärdig karaktär 

Att en karaktär är trovärdig innebär inte att hens förmågor och liv måste vara 

verklighetstrogna. Att en karaktär kan kasta eldbollar med hjälp av magi gör hen 



 
11 

nödvändigtvis inte mindre trovärdig. Vad som gör en karaktär trovärdig är att hens 

karaktärsdrag och beteende är realistiska och faller in med deras givna personlighet, bakgrund 

och erfarenheter (Klug & Lebowitz, 2011; Magnenat-Thalmann, Kim, Egges, & Garchery, 

2005).  

Efter att ha upplevt interaktioner karaktären har haft, handlingar hen utfört och beslut denne 

har tagit kan spelaren börja gissa sig till vad som ingår i karaktärens personlighet och vad som 

inte gör det. På detta sätt lär spelaren känna karaktären så pass att spelaren kan, till en viss 

grad, börja förutse hur en karaktär skulle potentiellt kunna reagera på olika saker. Vad som 

skulle göra denne glad, arg, oroad, och så vidare (Klug & Lebowitz, 2011). När en karaktär sen 

inte reagerar som spelaren hade tänkt sig eller tar ett beslut som inte passar dess personlighet 

kan det skapa förvirring och irritation hos spelaren som förtar spelupplevelsen, karaktären 

slutar alltså vara trovärdig (Thomas & Johnston, 1981; Klug & Lebowitz, 2011). 

Publiken till ett medium lär ofta känna karaktärers personlighet genom att tolka vad deras 

handlingar säger om dem, detta inkluderar även spel och spelkaraktärer. När spelare ska 

skapa sig en förståelse för en karaktär kan de därför inkludera gameplay segment och klassa 

dessa partier som karaktärens handlingar istället för spelarens (Lankonski & Björk, 2007). 
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3 Problemformulering  

Ludonarrativ dissonans myntades som en term år 2007 men fenomenet förekom tidigare än 

så (Hocking, 2007; Juul, 2005). Forskning har utförts på fenomenet men det finns fortfarande 

många outforskade aspekter av ludonarrativ dissonans.  

Spel idag får allt mer djupgående narrativ som tar upp ämnen många medier inte berör till 

samma grad (Haggis, 2017; Klug & Lebowitz, 2011). Med de bredare narrativen blir 

ludonarrativ dissonans allt tydligare och svårare att bortförklara. Detta syns bland annat i 

mängden forum som skapats där dissonans i olika spel diskuteras (Awesomeusername, 2012; 

Gaming_Mastery, 2010). 

Ludonarrativ dissonans växer i betydelse parallellt med att narrativen i spel blir allt mer 

grandiosa. Ludonarrativ dissonans påverkan på ting som bemötandet av narrativet 

(Kuznetsova, 2017) eller narrativ transport (Bjarnehed, 2015) har redan undersökts, jag har 

dock ännu inte hittat något arbete som undersökt ludonarrativ dissonans påverkan på ett spels 

trovärdighet. Det finns arbeten där trovärdighet och ludonarrativ dissonans båda tas upp och 

diskuteras (Haggis, 2017). Dock är syftet i dessa arbeten att undersöka trovärdighet respektive 

ludonarrativ dissonans effekt på ämnet de forskar om, inte hur de två fenomenen påverkar 

varandra. 

Trovärdighet rör inte bara spel utan alla medier där man försöker övertala en publik att något 

som inte är verkligt är verkligt (Thomas & Johntson, 1981). Trovärdighet har en stark koppling 

till inlevelse, en aspekt av spel som ofta ses som väldigt viktig (Brown & Cairns, 2004; 

Magnenat-Thalmann, Kim, Egges, & Garchery, 2005). I och med att ludonarrativ dissonans 

blir allt mer framträdande är det viktigt att vi undersöker dess påverkan på aspekter som 

trovärdighet och inlevelse. 

Min frågeställning var därför ”Hur påverkar ludonarrativ dissonans trovärdigheten i ett 

berättelsedrivet spel?”. Många olika relationer mellan narrativ och mekaniker kan tolkas som 

ludonarrativ dissonans. Jag fokuserade därför på när en stängd avatars kunskaper och/eller 

redskap etablerade av narrativet kan lösa ett problem men spelets mekaniker tillåter inte detta 

i ett linjärt spel och hur detta påverkade trovärdigheten i spelet. 

3.1 Metodbeskrivning 

 För att kunna mäta hur trovärdigheten påverkades av den ludonarrativa dissonansen skapade 

jag en artefakt i vilken ludonarrativ dissonans medvetet förekom. Den ludonarrativa 

dissonansen jag valde att undersöka var när en karaktär har kunskap och/eller redskap för att 

hantera en situation men spelets mekaniker låter inte spelaren använda dessa redskap. Jag 

påbörjade arbetet på artefakten i en tidigare kurs och behövde endast lägga till ett narrativ och 

enkel grafik inför min undersökning. Efter att testare hade spelat igenom artefakten utförde 

jag en intervju med dem. 

3.1.1 Testtillfälle 

Testare fick spela igenom artefakten utan vetskap om att det var ludonarrativ dissonans jag 

undersökte. Det var viktigt att jag inte gjorde dem uppmärksammade på vad det var jag 

undersökte eftersom jag ville ha en sådan naturlig reaktion på dissonansen som möjligt. Det 
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gällde att jag hade en neutral introduktion till testet så att jag inte råkade styra testarna i en 

viss riktning (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). 

Pilottesterna visade på att observation med fältanteckningar som en datainsamlingsinsats inte 

var nödvändigt.  Pilottestarna kommenterade nästan aldrig något medan de spelade och det 

skedde inget ovanligt spel-beteende som inte sedan togs upp i intervjun. Min artefakt har dock 

ett par buggar och jag ville undvika att testarna fastande med ett tekniskt problem. Jag 

beslutade därför att vara närvarande i rummet medans testarna spelade ifall en testare råkade 

ut för en bugg, hade en fråga om kontrollerna eller liknande. Jag hjälpte testarna dock inte 

med att klara av gameplay segment och jag besvarade inte frågor om narrativet. Utöver detta 

använde jag mig av mina observationer för att inspirera frågor till intervjun efter testtillfället. 

Denna form av observations metod kallas att vara en fullständig observatör. Detta innebär att 

observeraren inte deltar i testet (Østbye m.fl, 2003). Utöver de enstaka gångerna jag behövde 

starta om artefakten på grund av en bugg rörde jag inte spelet under testets gång, jag var alltså 

aldrig en deltagare. Ett potentiellt problem med att vara en fullständig iakttagare är att jag 

som observatör inte har någon kontroll över vad testaren fokuserar på. Så om testaren hade 

lagt sitt fokus på aspekter och partier i spelet som inte hade med ludonarrativ dissonans att 

göra skulle jag ha fått ofullständig data på hur den ludonarrativa dissonansen påverkade deras 

spelupplevelse och deras syn på trovärdigheten. Som tur var hände detta endast med en 

testare som fokuserade på spelets hoppa-mekaniker istället för narrativet och den 

ludonarrativa dissonansen. Ett annat problem med att vara en fullständig iakttagare är att jag 

var närvarande i rummet men passiv vilket kunde ha lett till att testaren kände sig nervös och 

som att de behövde prestera bättre. Genom att skapa en lugn och öppen miljö hoppas jag att 

testaren blev bekväm nog för att kunna spela bredvid mig utan att de blev nervösa. 

Till en början ville jag se om det fanns en skillnad på reaktioner mellan testare som var vana 

spelare och testare som knappt spelat ett digitalt spel innan. När det väl blev tillfälle att utföra 

tester insåg jag att jag inte hade tid nog att utföra det antal tester det skulle ta för att göra den 

insamlade datan jämförbar. Med tiden jag hade på mig att hitta testare fick jag tag på tio villiga 

testare som var spelintresserande och två som var ovana spelare. Jag beslutade därför att inte 

inkludera ovana spelare i mitt test. Att inkludera ovana spelare i urvalet av testare tror jag 

dock skulle ha gett intressant data. Återkommande aspekter av spel som på pappret är 

ludonarrativ dissonans kan förvirra ovana spelare men vara helt förståeligt för vana spelare 

(Juul, 2005). Att inkludera denna infallsvinkel till ludonarrativ dissonans tror jag skulle vara 

en intressant aspekt att analysera. 

 Jag var noga med att inte använda vänner som testare eftersom de kunde ha varit partiska. 

Jag fick tag på mina testare genom Facebook (Zuckerberg, Saverin, McCollum, Moskovitz & 

Hughes, 2004). Det finns många grupper och chattar för och av spelintresserade. Jag frågade 

runt på dessa om det fanns individer som ville delta i ett test för mitt examensarbete. Som sagt 

så svarade tio att de var villiga att testa så jag bokade in testtillfällen hos mig och för två av 

testarna hemma hos dem. Medlemmarna i Facebook-gruppen jag frågade var mestadels i 

åldern 20 till 25 vilket ledde till att min testgrupp inte innehöll testare med stora skillnader i 

ålder. Detta gör min testgrupp mer enhetlig men jag förlorar även en intressant infallsvinkel i 

att se om ålder påverkar hur man tolkar ludonarrativ dissonans och trovärdighet. 

3.1.2 Intervju 

Efter testningen av artefakten utförde jag en semistrukturerad, kvalitativ intervju med 

testarna. Att en intervju är semistrukturerad innebär att temat på frågorna samt en 
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intervjuguide är utformade på förhand. Vissa frågor kan vara skrivna i förväg men det finns 

tillräcklig flexibilitet för att ställa frågor som framkommer under intervjuns gång. Att en 

intervju är kvalitativ innebär att man är ute efter djupgående, utvecklade svar. På grund av 

tiden det tar att utföra en kvalitativ intervju brukar antalet som intervjuas inte vara så högt 

(Østbye m.f, 2003; Turner, 2010). 

För att säkerställa att reaktionerna var helt neutrala från testaren försökte jag, men hjälp av 

Daniel Turners tips i Qualitative interview design: A practical guide for novice investigators 

(2010), skriva frågorna så att det inte skulle vara ledande, nämna ludonarrativ dissonans eller 

nämna trovärdighet. Eftersom jag ville få fram åsikter och reaktioner var majoriteten av 

frågorna öppna frågor. Öppna frågor är frågor respondenten inte kan besvara med bara ’ja’, 

’nej’ eller ’vet ej’. Ja/nej frågor kallas stängda frågor. I en kvalitativ intervju med öppna frågor 

kan man använda stängda frågor som följdfrågor för att klargöra ett uttalande från testaren. 

En viktig detalj att ha i åtanke när man formulerar öppna frågor är att inte anta att en aspekt 

eller händelse har påverkat något. Detta är ledade och indikerar till den som blir intervjuad 

att dessa aspekter borde ha påverkat något (Østbye m.f, 2003; Turner, 2010; Ejvegård, 2012). 

Genom intervjun försökte jag först få fram om testaren noterade den ludonarrativa 

dissonansen. Dissonansen i min artefakt tar primärt formen av en utbildad djurskötare som 

hanterar djur genom att sparka på dem. Frågan ”Var snäll och återberätta vad som hände i 

spelet” inkluderades just för att ta reda på hur testaren tolkade händelsen där den 

ludonarrativa dissonansen skedde utan att specifikt peka ut dissonansen, vilket då skulle vara 

ledande. 

Trovärdigheten i min artefakt är grundad i att artefakten utspelas på ett zoo. Stark 

trovärdighet uppkommer när narrativet är sammanhängande och har logiska övergångar 

(Lankoski & Björk, 2007). Det finns vissa förväntningar i vad som kan, bör och bör inte ske på 

ett zoo som gör narrativet mer eller mindre sammanhängande. En av frågorna ämnade för att 

ta fram hur testaren tolkar graden av trovärdighet i prototypen är ”att en keps föll ned bland 

vargarna och att en jacka glömdes hos tigrarna, tror du detta skulle kunna hända på ett zoo 

och om ja/nej, hur och varför?”. Baserat på hur testaren svarade, till exempel om de använde 

ord som ologiskt, kunde jag notera hur trovärdigt narrativet var för testarna. 

För att sedan få fram om den ludonarrativa dissonansen testaren eventuellt noterat påverkade 

trovärdigheten i något slag tog jag, bland annat, hjälp av frågan ”hanterade protagonisten sina 

sysslor på ett acceptabelt sätt eller skulle du hellre sett henne sköta det på ett annorlunda 

sätt?”. Likt Turner beskriver i Qualitative interview design: A practical guide for novice 

investigators (2010) så ska man undvika att lägga värderingar i alternativen givna i en fråga. 

Jag undvek därför termer som ’rätt’ och ’fel’ och använde istället ’acceptabelt’.  

Med testarens tillåtelse spelade jag in intervjuerna. Det är viktigt att dokumentera vad som 

exakt sades under en intervju så att man sedan kan inkludera korrekta citat och formuleringar 

i sin analys (Østbye m.f, 2003, Turner, 2010, Ejvegård, 2012). När alla intervjuerna var klara 

utförde jag en analysmetod inspirerad av tematisk analys. Tematisk analys innebär att man 

jämför data för att finna återkommande teman (Marks & Yardley, 2004). Jag lyssnade på alla 

testares svar på en enskild fråga två till tre gånger och antecknade intressanta formuleringar 

och poängteringar. Sedan gjorde jag samma sak med nästa fråga och frågan efter det tills jag 

gått igenom alla intervjufrågor. Jag jämförde sedan alla svar från en fråga med varandra för 

att hitta mönster bland testarna. 
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3.1.3 Säkerhet och trygghet 

Under både testning och intervju är det viktigt att testaren känner sig trygg och bekväm. Det 

är också viktigt att testaren känner att hen är i en miljö där uppriktiga svar kan ges. Testaren 

ska inte känna att ett specifikt svar önskas från dem för att främja resultatet. Det kan även 

vara till hjälp att test och intervju sker i samma rum (Østbye m.fl, 2003; Turner, 2010; 

Ejvegård, 2012).  Test-tillfällen och intervjuer skedde därför antingen i mitt hem vid min dator 

eller, i fallet för två testare, i testarens egna hem med min laptop. Detta för att testaren skulle 

känna att vi diskuterade artefakten snarare än att jag frågade ut hen om den. 

Att bli inspelad under en djupgående intervju kan få en testare att känna sig osäker och 

obekväm. Humanistiska-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har tagit fram 

riktlinjer menade att hålla testare säkra och bekväma. Självklart följde jag dessa riktlinjer. 

Inom dessa riktlinjer inkluderas att testaren ska informeras om exakt vad det är hen kommer 

göra och vad syftet med forskningen är (Østbye m.fl, 2003; Turner, 2010).  Jag informerade 

om syftet när intervjun var klar för att inte leda testarens åsikter. Efter jag hade informerat 

om syftet frågade jag om det fortfarande var ok att inkludera testaren i mitt resultat. Om en 

testare hade svarat nej hade jag raderat materialet jag samlat in från deras testningstillfälle 

och intervju. 

I samband med att jag informerade om vad testaren förväntades göra informerade jag även 

testaren att hela testet var frivilligt och att de kunde avbryta när helst de ville. Den data 

insamlad innan avbrottet skulle sparats endast om testaren var ok med det, annars skulle det 

ha raderats. Att ha fullt samtycke från testaren är en självklarhet och ett krav från HSFR 

(Østbye m.f, 2003). 

Forskning är reglerad genom personuppgiftslagen (PUL) och delvis genom förvaltningslagen. 

Om så önskas eller är behövligt ska testarna hållas helt anonyma och forskaren får inte dela 

med sig av någon information som inte rör deras forskningsområde (Østbye m.f, 2003; 

Turner, 2010). Jag informerade testaren om att de skulle hållas anonyma men, om de tillät, så 

skulle jag eventuellt använda direkta citat från intervjun.  
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4 Projektbeskrivning  

4.1 Förstudie 

Min artefakt för detta arbete är en vidareutveckling av ett enkelt spel jag skapade i en tidigare 

kurs vid Högskolan i Skövde. I denna kurs, som kallades Fördjupningsarbete, skulle vi 

undersöka ett eget valt ämne. Jag valde att undersöka hur man skapar en enkel 2D prototyp 

med hjälp av scripting i programmet Unity (Unity Technologies, 2005). Jag valde detta ämne 

för att ta chansen att lära mig mer om Unity och scripting.  Jag har aldrig programmerat med 

3D och eftersom jag kände mig mer bekväm med att arbeta i 2D valde jag att göra prototypen 

för Fördjupningsarbetet i 2D. Specifikt valde jag att den skulle vara ett side-scroller spel. Att 

ett spel tillhör genren side-scroller innebär att man ser hela spelet från sidan, likt de första 

Mario spelen (Nintendo R&D4, 1999). Jag valde att göra prototypen i denna genre för att den 

inkluderar mekaniker jag programmerat förut. Detta gjorde mig lite låst i vilka designval jag 

kunde göra men om jag hade använt någon annan genre skulle artefakten tagit mycket längre 

tid att skapa.  Prototypen för Fördjupningsarbete blev väldigt enkel. Den spelbara karaktären 

var en orange triangel vilken man kunde röra åt höger och vänster med knapparna ’A’ och ’D’ 

och om man tryckte på ’W’ så hoppade triangeln.  

När jag satte mig för att börja arbeta på artefakten inför examensarbetet tog jag beslutet att 

återanvända den prototyp som skapades under Fördjupningsarbete-kursen. Jag valde att göra 

detta för att spara tid. Den ludonarrativa dissonansen jag valde att fokusera på är när 

narrativet etablerar att protagonisten har redskap, förmågor eller liknande alternativ som 

skulle löst ett problem men spelets mekaniker, av olika anledningar, stoppar spelaren från att 

använda dessa redskap.  

Jag undersökte exempel på denna dissonans i existerande spel samt ludonarrativ dissonans i 

populära spel från stora företag, så kallade AAA spel, för att ta reda på hur jag bäst skulle 

visualisera dissonans i min prototyp. Jag läste igenom forum där ludonarrativ dissonans 

diskuterades, till exempel forumet med diskussionen döpt Why do people call Nahtan Drake 

a ’psychotic killer? (Awesomeusername, 2012) där dissonansen kring karaktären Nathan 

Drake från Uncharted spelen tas upp (Naughty Dog, 2007–2016). En annan diskussion jag 

läste igenom var den om Pokémon (Game Freak, 1999) och problemet med buskarna 

(Gameing_Mastery, 2010). Jag undersökte även dissonansen noterad i Tomb Raider (Crystal 

Dynamics, 2013). 

Gameplay segmenten i Uncharted och Tomb Raider är båda våldsrelaterade. Argumentet 

gällande den specifika ludonarrativa dissonansen är att varken Nathan eller protagonisten 

från Tomb Raider Laura Croft framställs som personer som skulle utföra den mängden våld 

de utför i gameplay. Att strid är det gameplay som inkluderats omigen i dessa spelserier trots 

dissonansen är föga förvånande då våld är både en vanlig och återkommande mekanik i spel 

(Statista, 2017). Eftersom jag ville skapa en sådan trovärdig ludonarrativ dissonans som 

möjligt i min artefakt valde jag att även min prototyp skulle inkludera våld som den mekanik 

som orsakade dissonansen. 

Inlevelse är en poängterad aspekt av trovärdighet (Magnenat-Thalmann, Kim, Egges, & 

Garchery, 2005). Att man spelar som en triangel och pratar med andra trianglar bygger inte 

mycket inlevelse så jag behövde fixa grafik till min prototyp. Jag har ingen djupgående 

erfarenhet av att rita eller arbeta med grafik. Den grafik jag arbetat lite med är pixel-grafik. 
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Jag fick även tag på pixel-grafik jag hade tillåtelse att använda på hemsidan 

OpenGameArt.org. Därför fick min artefakt ha pixel-grafik. 

Narrativet i ett spel är, som sagt, kontexten som sätts runt mekanikerna. En metod för att 

förmedla narrativet är genom dialog (Watssman, 2012). Den första versionen av artefakten 

som jag programmerade utspelades i moderna England och huvudpersonens granne, Berit, 

ber huvudpersonen att hämta hennes bortsprungna katt. Just genom dialogen mellan Berit 

och protagonisten fick spelaren reda på att huvudpersonen är en djurälskare. Dock så behövde 

spelaren sparka en hund för att ta sig till katten och klara spelet, detta var då den ludonarrativa 

dissonansen. Hur denna version av artefakten såg ut kan ses i figur 4. 

 

Figur 4; Screenshot från en tidigare version av min artefakt. 

Genom mina pilottester samt handledning insåg jag att dissonansen i denna version inte var 

tydlig nog och att jag inte hade något givande eller effektivt sätt att mäta dess påverkan på 

trovärdighet. Artefakten krävde att man lärde känna en karaktär med hjälp av endast ett fåtal 

repliker från en icke-kontrollerbar bakgrundskaraktär för att ha någon förståelse av den 

ludonarrativa dissonansen. Trovärdighets-aspekten skulle mätas genom att ta fram hur 

verklighetstrogen testare tyckte prototypen var. Motivationen bakom detta var att 

trovärdighet innebär att ett etablerat ramverk följs (Lankoski & Björk, 2007) och vår 

verklighet är det enklaste ramverket att snabbt förstå sig på. Det krävs dock mer än att bara 

säga att ett spel utspelas i vår värd för att spelaren ska vara övertygad samt känna att detta 

påstående är trovärdigt. En kort, 2D side-scroller har inte de resurserna för att förmedla en 

sådan kontext. Efter mina tre pilottester ändrade jag därmed min artefakt. Min artefakt 

utspelades då istället på ett zoo. Huvudpersonen är djurskötaren Robin och hon får två 

uppdrag från sin chef att avklara. 

4.2 Artefakt och skapande process 

Som sagt så är min artefakt en 2D side-scroller med pixelgrafik. Man spelar som djurskötaren 

Robin som jobbat två år på zoot prototypen utspelas i. Trovärdighet i spel innebär att ett 

ramverk för hur spelets verklighet fungerar framställs, följs samt är sammanhängande 

(Lankoski & Björk, 2007). ’Ramverket’ för artefakten är att allt utspelas på ett zoo och att 

huvudpersonen är en utbildad djurskötare. Kontexten som byggs är alltså att huvudpersonen 

borde ha redskap att hantera djur samt de standard regler som brukar finnas på zoon.  
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Det första spelaren möts av i artefakten är huvudpersonens chef som kommenterar att 

protagonisten Robin aldrig varit sen under de två år hon jobbat på zoot, vilket kan ses i figur 

5. Poängen med denna replik är att förmedla till spelaren att huvudpersonen är en rutinerad 

djurskötare. Sen får Robin sin första uppgift för dagen som är att hämta en keps som fallit ner 

i vargarnas inhägnad. När dialogen är avslutad kan spelaren börja röra på protagonisten. När 

spelaren styr Robin en kort bit åt höger möts testaren av en dörr (se figur 5). Dörren öppnas 

automatiskt när spelaren går nära den och stängs sedan efter dem.  

 

Figur 5, Två screenshots från min artefakt. 

Några steg efter dörren stöter spelaren på  prototypens första hinder vilket är ett platformer-

segment. Det fick inte vara för tydligt vilken del av prototypen som jag förväntade mig en 

reaktion ifrån. Testare skulle då ha kunnat noterat vad det var menat att de skulle fokusera på. 

Detta skulle ha lett till att deras reaktioner inte hölls neutrala. Så för att både fylla prototypen 

med blandat gameplay och för att förlänga speltiden lade jag till platformer element. 

Platformer är en spelgenre där spelaren måste ta sig igenom en hinderbana genom att hoppa 

på plattformar. Som kan ses i figur 6 tar detta element formen av att testaren måste hoppa 

över en bäck. Om testaren faller i vattnet måste hen börja om. 

 

Figur 6; Screenshot från min artefakt. 

Efter spelaren har tagit sig förbi hindret med floden stöter hen på vargen som bor i inhägnaden 

vilket kan ses i figur 7. Testaren kommer inte förbi vargen och det ända sättet att ta sig till 
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kepsen är att sparka vargen. Detta är en av instanserna med ludonarrativ dissonansen i 

prototypen. Den form av dissonans jag valde att implementera är när protagonisten har 

teoretiskt sätt andra redskap eller alternativ till att lösa ett problem men design och mekanik 

tillåter inte spelaren använda dessa redskap. I detta fall framställs den spelbara karaktären 

som en utbildad djurskötare vars roll, jobb och utbildning indikerar att hon borde veta bättre 

än att sparka djuren.  

 

Figur 7; Screenshot från min artefakt. 

Efter testaren gett sin chef kepsen får hen uppdraget att hämta en kvarglömd jacka i tigrarnas 

inhägnad. Dörren till tigrarnas inhägnad, som var placerad till vänster om spelarens 

startposition, är nu öppen för spelaren. Den var tidigare låst. Testaren kan ta sig igenom tiger-

inhägnaden utan problem, hen stöter ändats på ett till vattendrag. Efter spelaren hittat jackan  

och börjat gå tillbaka stoppas hen av en tiger. Åter igen kan spelaren bara ta sig förbi detta 

hinder med våld och hur detta ser ut kan vi se i figur 8. Till vänster på bilden ser vi karaktären 

Robin utföra sparken efter spelaren tryckt på tangenten ’N’. Till höger är resultatet av sparken. 

En animation är här inkluderad som visualiserar att tigern andas. Samma sak sker med 

vargen.  Mötet med tigern är  den andra instansen av ludonarrativ dissonans. Efter jackan är 

lämnad till chefen ber chefen protagonisten att ta hand om barn-zoot.4 

 

Figur 8; Screenshot från min artefakt. 

För att kunna mäta om en karaktär är trovärdig måste man lära känna karaktären. När man 

vet vad en karaktär skulle göra eller säga i en specifik situation kan man säkrare säga om en 

handling är något den karaktären faktiskt skulle utföra (Klug & Lebowitz, 2011). Efter chefen 

har nämnt barn-zoot kommenterar Robin hur hon är rädd för kycklingar och ber chefen att få 

                                                        
4 Min översättning av ’petting zoo’. Avdelningen på ett zoo där personer, oftast barn, kan mata och/eller 
klappa mindre djur vilket ibland inkluderar klassiska bondgårds djur.  
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någon annan att ta hand om barn-zoot vilket chefen går med på. Detta är den tredje och sista 

instansen av ludonarrativ dissonans. Dissonansen i detta fall är att Robin är en person modig 

nog att sparka tigrar och vargar samt jobbat med djur under en längre tid men är rädd för 

kycklingar. Min artefakt är dock inte lång nog för att testare ska få den mest djupgående 

förståelsen av huvudpersonen. Trots att mitt fokus är en annan instans av dissonans 

inkluderade jag denna form av ludonarrativ dissonans för att se om testare reagerade 

annorlunda på dissonans associerad med personlighet över dissonans kopplad till verktyg och 

handlingar.  

Jag skapade en version med samma upplägg som min artefakt men som inte innehöll någon 

form av ludonarrativ dissonans. Denna version var menad att testas av kontrollgruppen. Först 

var upplägget att istället för att spelaren måste sparka djuret för att klara uppdraget får 

spelaren logiska alternativ. Vargen vill inte att man ska ta dess nya leksak (den borttappade 

kepsen) så man ger den dess vanliga leksak istället. Tigern, i sin tur, har aldrig sett 

huvudpersonen förut och är osäker på vem Robin är men lugnar sig när den får lite godis. 

Mina pilottester tydde på ett dessa alternativ tolkades som bra sätt av protagonisten att 

hantera djuren på men att ett mer logiskt alternativ skulle vara att leda bort djuren så att Robin 

skulle kunna hämta föremålen utan fara. Jag ändrade då versionen för kontrollgruppen till att 

chefen nämner ett flertal gånger att djuren är i andra inhägnader och testaren möter inga djur 

när hen hämtar föremålen. Den största skillnaden mellan versionerna är alltså vad som sägs i 

dialogerna. Rent mekaniskt är de väldigt snarlika. Testarna måste fortfarande hoppa över 

partierna med vattendrag men inhägnaderna saknar djur, vilket visas i figur 9. Den ända 

spelutmaningen som finns i versionen utan ludonarrativ dissonans är alltså att hoppa över 

floden. I denna version har Robin även ingen rädsla för kycklingar. Istället nämner chefen när 

Robin är klar med sina uppgifter att kollegan Jack blev klart tidigare än väntat med sina 

uppgifter och tog hand om barn-zoot istället. 

 

Figur 9; Screenshot från min artefakt. 

Den tidigare versionen av artefakten var inte lång. Den korta speltiden var bra på så sätt att 

testaren tappade inte fokus och det korta testtillfället lämnade mer tid åt intervjun. Dock så 

han testaren knappt bli utsatt för den ludonarrativa dissonansen och det var svårt att etablera 

någon form av trovärdighet. Inför förändringen av artefakten förlängde jag speltiden genom 

att göra banan längre, öka antalet utmaningar från en till två och förlänga dialogerna genom 

att ge huvudpersonen repliker. Trots dessa tillägg är min prototyp fortfarande inte lång i 

speltid. En anledning till detta är att jag för sent i produktionen av prototypen upptäckte att 

funktionen att få spelaren att hoppa och landa på ett föremål eller plattform leder till en bug 

som skulle kräva att jag började om helt på mitt arbete för att fixa. Jag kringgick detta genom 
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att låta hindren vara hål eller hål-liknande ting som spelaren måste hoppa över och saker som 

testaren bara kommer förbi genom dialog, till exempel vargen och tigern.  

4.3 Pilottester 

Jag utförde tre pilottester på den första versionen av min artefakt och från varje pilottest insåg 

jag något nytt som behövde implementeras eller förändras. Från början vad det meningen att 

testaren skulle prata högt medan jag observerande under testtillfället. Två av tre testare sade 

inget eftersom de inte hann sitta länge nog för att ha något att säga som inte skulle kunna tas 

upp i intervjun efteråt. Jag strök därför detta steg från metoden. Efter att ha bearbetat svaren 

från första pilottestet noterade jag att jag inte hade många frågor som indirekt berör 

trovärdighet. Jag valde därför att inkludera en ny fråga i mitt andra pilottest som löd ”skulle 

du säga att prototypen utspelas i vår verklighet eller en annan?”. Det var meningen att 

prototypen skulle utspelas i vår värld och vår tid. Testaren svarade dock att hen inte kunde 

sätta fingret på när narrativet i prototypen utspelar sig. Efter handledning insåg jag även att 

det är svårt att sälja in att artefakten utspelas i vår tid när spelet är en 2D side-scroller med 

pixelgrafik. Baserad på denna insikt beslöt jag mig för att ändra min artefakt. 

Jag byggde om artefakten med de scripts (kod) och grafik jag redan hade och utförde 

nödvändiga förändringar för att få materialet att passa det nya upplägget.  Jag utförde två 

pilottester, en för vardera version av den nya artefakten. Båda testarna kommenterade att det 

var logiskt att en keps fallit ned i vargarnas inhägnad och att det fanns en chans att en jacka 

skulle kunna ha lämnats kvar av misstag. Båda nämnde också att egentligen borde djuren ha 

ledds bort till en annan inhägnad, sen skulle en anställd kunna hämtat föremålen utan fara. 

Baserat på dessa kommentarer ändrade jag versionen för kontrollgruppen till att det inte finns 

några djur i inhägnaderna och att chefen kontinuerligt kommenterar på att djuren är just 

någon annan stans för tillfället. 
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5 Utvärdering 

5.1 Resultat 

Efter jag hade fått tag på tio frivilliga testare fick två av dem bli pilottestare för den nya 

versionen av min artefakt. Fyra av de resterande åtta fick bli min kontrollgrupp och de andra 

fyra fick testa versionen med ludonarrativ dissonans. Då spelvana och ålder var mer eller 

mindre samma bland alla testare delade jag upp testarna endast baserat på kön. Till en början 

var det sex killar och fyra tjejer men efter att två av killarna blev pilottestare hade jag en jämn 

könsfördelning. Testarna i kontrollgruppen är omdöpta till KT1, KT2, KT3 och KT4. Testarna 

som spelade versionen med dissonans döptes om till DT1, DT2, DT3 och DT4. Alla testare 

spelade någon form var dator- eller konsolspel mer än sex timmar i veckan och testarnas kön 

och ålder kan ses i figur 10. 

Namn KT1 KT2 KT3 KT4 DT1 DT2 DT3 DT4 

Kön Man Man Kvinna Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Ålder 24 23 22 22 22 24 22 22 

Figur 10; Tabell över testarnas kön och ålder. 

Som första fråga bad jag testarna återberätta vad som hände i spelet. KT1-4 nämnde alla att 

man skulle hämta föremål som fallit in i respektive glömts i inhägnader. Tre av testarna, KT2-

4, kommenterade hur Robin var en duktig anställd som alltid kom i tid. DT1-4 återberättade 

alla också att huvudpersonen var tvungen att hämta föremål. DT1 kommenterade att han inte 

fick mycket av ett val gällande att sparka eller inte sparka djuren eftersom det inte fanns någon 

alternativ lösning till problemet vad han noterade. Han nämnde att han kanske missat någon 

alternativ väg när han hade problem med att komma över floden. Även DT3 nämnde hur det 

stod att det fanns två val men egentligen fanns det bara ett val. DT2 noterade att 

huvudpersonen var rädd för kycklingar och kommenterade att Robin lyckades smita från 

arbetssysslan att hjälpa till med barn-zoot. DT4 nämnde att det var dumt och ologiskt att 

sparka en varg för i vanliga fall skulle en person troligen dö från något sånt. DT4 gick sen 

vidare över till att återberätta sparken och sade då ”man kan inte, liksom, prata ned [vargen] 

eller hoppa över den eller gå runt, som man tänker man borde kunna. Första tanken är ju att 

reagera fredligt”. 

På frågan gällande ifall testaren tror detta skulle kunna hända på ett zoo och om ja (eller nej) 

varför svarade alla i kontrollgruppen ja, det kan absolut hända att någon tappar en keps i en 

inhägnad. KT1 svarade att det var logiskt, ungar tappar ju saker hela tiden, medans KT3 

menade att vinden kanske blåste av någon deras keps. Att en jacka var kvarglömd sågs som 

lite konstigare men kunde definitivt hända. Testarna som spela versionen med dissonans 

svarade även ja och  att en keps absolut kan tappas och en jacka glömmas. Dock beror detta 

på hur zoot är upplagt menade både DT2 och DT4. Om inhägnaderna är nedsjunkna som på 

Kolmården skulle det kunna hända sa DT4. DT2 kommenterade att hon dock inte trodde att 

en djurskötare bara skulle springa in utan förberedelser för att hämta sakerna. 

När jag frågade om Robins handlingar var rimliga svarade kontrollgruppen att eftersom 

djuren var satta i andra inhägnader så såg de inga problem med att en anställd gick och hämta 
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de borttappade föremålen. KT3 kommenterade dock att Robin inte borde skickats in själv utan 

borde gått in med en annan anställd, trots att det inte fanns några djur i inhägnaderna. Alla 

fyra testare för dissonans-versionen kommenterade att djuren borde ha låsts in i en helt annan 

inhägnad. DT1 sade ”Nej, jag tycker att [Robin] inte borde skickats in nånstans där det finns 

farliga vilda djur för att hämta kläder. Antingen låt kläderna va eller lås in djuren innan man 

går in och hämtar sakerna”. DT2 och DT4 påpekade även att låta djur gå in i en annan 

inhägnad för att ostört och säkert kunna utföra sysslor i den första är hur saker sköts på riktiga 

zoon. DT4 sade ”Det bästa skulle vara att djuren går in i de extra burarna eller nått sånt. 

[Djuren] brukar ha två inhägnader så att man ska kunna städa”.  

Vidare i sitt svar på frågan om Robin hanterade situationen med djuren på ett acceptabelt sätt 

svarade DT2 att en individ skulle kunna sparka ett djur men det är baserat på vilket djur det 

är man sparkar. Ett djur som en tiger är inget man sparkar utan konsekvenser och något en 

person anställd som djurskötare definitivt inte borde göra. DT3 kommenterade ”Det är inte 

schyst att sparka ned djur och jag tror inte det är en fight man vinner” samt så nämnde han 

att Robin är en rutinerad djurskötare och hon borde ha kunnat leda bort djuren från 

föremålen. En djurskötare borde kunna få kontakt med vargen eller lyckas gå runt den istället 

för att sparka den som första handling. Även DT1 nämnde att Robin borde lett bort djuren.  

Mina misstankar kring den ludonarrativa dissonansen mellan att Robin klarar av att sparka 

tigrar och vargar men är rädd för kycklingar stämde. Testarna tyckte det var ett underligt, om 

inte humoristiskt, tillägg men gav inga tecken på att de tyckte de bröt narrativet eller krockade 

med gameplay när jag frågade om det var rättvist av chefen att låta en annan anställd sköta 

om barn-zoot. KT3 sade dock ”Det är väl bra att delegera ut uppgifter så att [Robin] inte var 

tvungen att göra allt”. DT3 kommenterade att Robin förtjänade en rast efter att ha slagits med 

en tiger och en varg och DT2 nämnde att eftersom Robin sa att hon inte var ok med att jobba 

på barn-zoot var det rättvist av chefen att delegera den uppgiften till någon annan. Sedan 

skämtade DT2 om hur Robin skulle behöva ”[…] speed-run those chickens” för att kunna mata 

dem.5  DT4 utvecklade sitt svar med att hon tyckte chefens sätt att delegera Robins uppgifter 

inte känns som hur arbetsfördelning fungerar på ett zoo. Att plötsligt ge nya uppdrag utan 

förvarning kändes mer som något som sker på ett standard sommarjobb än mot en 

långtidsanställd djurskötare.  

5.2 Analys 

Både kontrollgruppen och de som testade versionen med ludonarrativ dissonans såg inga 

konstigheter med att en keps fallit ned i vargarnas inhägnad. Testarna var lite mer förvirrade 

över den kvarglömda jackan men trodde fortfarande att det kunde ske. Som Lankoski och 

Björk skriver i Gameplay Design Patterns for Believable Non-Player Characters så är en 

aspekt av trovärdighet att ett regelsystem för vad som kan ske och inte ske i ett narrativ 

etableras och följs (2007).  Svaren från testarna tyder på att de aspekter som bygger upp ett 

zoo har i denna instans följts. Enligt testarna är det trovärdigt att en keps har fallit ned bland 

vargarna och att en jacka har glömts kvar. Spelarnas mål, att hämta föremålen, var alltså 

försåtligt och trovärdigt. Det förekom alltså inte någon form av förvirring kring varför 

föremålen var i inhägnaderna hos testarna som eventuellt kunde ha påverkat deras syn på 

spelets narrativ och trovärdighet.  

                                                        
5 Testare DT2 har svenska som modersmål. Det var endast skämtet som sades på engelska. 
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Kontrollgruppen tyckte även att det var trovärdigt att djuren låstes in i en annan inhägnad 

innan Robin gick in för att hämta föremålen. Dissonans-testarna kommenterade att detta är 

vad som borde ha skett i deras version. Två av dissonans-testarna, DT2 och DT4, nämnde 

också att låta djur gå in i en andra inhägnad är hur sådana här händelser brukar skötas om på 

riktiga zoon. Eftersom instansen av att en djurskötare gick in i inhägnaden medans djuren var 

där för något så trivialt som att hämta en keps bröt det narrativa regelsystem testarna hade. 

Händelsen gick emot hur testarna tolkat vad som sker och/eller bör ske på ett zoo vilket gjorde 

denna aspekt av narrativet otrovärdigt. 

En annan aspekt av bra trovärdighet i narrativ, utöver att det måste vara sammanhängande, 

är att scener och aspekter i berättandet ska ha logiska övergångar (Lankoski & Björk, 2007). 

Robins handling att sparka djur beskrevs som ologiskt av DT4. För DT4 var alltså den aspekt 

av narrativet inte trovärdigt. DT3 kommenterade att Robin som en returnerad djurskötare 

borde vetat bättre än att sparka djuren medans både DT1 samt DT4 nämnde att Robin borde 

kunnat ha lett bort djuren, om inget annat gått runt dem. Testarna menar alltså här att Robin 

borde ha kunskapen som en returnerad djurskötare för att kunna utföra någon annan 

handling än att sparka djuren för att nå sitt mål. Det trovärdiga i denna situation är alltså att 

en djurskötare som jobbat i minst två år borde ha kunskaper och/eller redskap för att hantera 

aggressiva djur som innebär att man inte utsätter sig själv eller andra, inklusive djuret, för 

fara. 

Testarna noterade Robins underliga fobi men ingen kommenterade att det var konstigt eller 

icke trovärdigt att en person som klarade av att sparka en tiger utan att blinka var rädd för 

kycklingar. Testarna accepterade detta som ett udda karaktärsdrag hos huvudpersonen och 

visade tecken på att de tyckte karaktären var intressantare tack vare detta karaktärsdrag. Flera 

av testarna började skratta och ge egna exempel på roliga scenarios som skulle kunna ske med 

en djurskötare som försöker mata de kycklingar hon är så rädd för. 

5.3 Slutsatser 

Den ludonarrativa dissonansen jag valde att undersöka är när en karaktär har kunskap 

och/eller redskap för att hantera en situation men spelets mekaniker låter spelaren inte 

använda dessa redskap. Dissonansen i min artefakt visualiserades med att huvudpersonen var 

en utbildad djurskötare men det ända alternativet spelaren hade för att hantera djuren var att 

sparka dem. Jag ville se om denna dissonans påverkade trovärdigheten i spelet. Det är dock 

inte helt tydligt i resultatet om testarna tolkade sparken som ludonarrativ dissonans eller som 

ett karaktärsdrag hos Robin. DT4, till exempel, kommenterade att det borde funnits andra 

alternativ, som till exempel att hoppa över vargen, än att sparka. DT4 dömer alltså avsaknaden 

av mer logiska alternativ som det otrovärdiga i denna instans istället för att tolka sparken som 

ett resultat av Robins personlighet. DT3 beskrev dissonansen som ”Det är inte schyst att 

sparka ned djur […]”. DT3 ser huvudpersonen som åtminstone ’inte schyst’ för att hon 

sparkade en varg vilket tyder på att testaren ser dissonansen som ett karaktärsdrag snarare än 

ett design fel. Sedan fortsatte DT3 med att säga ”[…] jag tror inte det är en fight man vinner” 

vilket istället tyder på att han ser hela händelsen som icke trovärdigt istället. Själva akten att 

sparka en varg är inget man kommer undan med oskadd menar DT3 så det är inget han tror 

skulle ske. Att detta svar gav två implikationer insåg jag efter intervjun så jag utförde tyvärr 

inga följdfrågor för att få DT3 till att utveckla sitt svar. 
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Men om vi utgår utifrån testarna som tolkade sparken som ludonarrativ dissonans, alltså DT4 

och delvis DT3, så ser man att dissonansen påverkar trovärdigheten i form av att försvaga den 

eftersom huvudpersonen inte längre ses som en riktig djurskötare. Robins handling att sparka 

djur beskrevs som ologisk, inte trolig och dumdristigt. Stark trovärdighet kräver att narrativet 

är sammanhängande och har logiska övergångar (Lankoski & Björk, 2007) vilket är motsatsen 

till ologiskt och inte troligt. För de testare som tolkade våldshandlingen som en aspekt av 

Robins personlighet ses Robin som en dålig person som missköter djur, men det betyder inte 

att Robin inte är trovärdig som karaktär. En karaktär blir trovärdig när deras handlingar faller 

in med den personlighet spelarna har lärt känna (Klug & Lebowitz, 2011). Eftersom testarna 

inte hade material nog att ordentligt lära känna karaktären Robin så antog de att sparken var 

en handling Robin skulle göra. För dessa testare blev Robin en person villig att sparka djur 

när hon utförde sin första spark mot vargen. När hon sedan sparkade en tiger kunde testarna 

alltså tolka detta som en trovärdig handling för Robin. I detta fall har den ludonarrativa 

dissonansen stärkt trovärdigheten i spelet. 

Utöver sparken diskuterade nästan alla testare det faktum att djur brukar ha minst två 

inhägnader. Kontrollgruppen svarade att det var trovärdigt att djuren låstes in i en annan 

inhägnad innan Robin gick in för att hämta föremålen. Ludonarrativ-testarna svarade alla att 

det var fel av Robin att gå in när djuren fortfarande var i inhägnaderna och två testare 

kommenterade att på hur zoon sköts i verkligheten. Vad som sågs som rimligt och 

sammanhängande för testarna är alltså att djuren förs till en annan inhägnad. När detta inte 

skedde i versionen med ludonarrativ dissonans bröts trovärdigheten för testarna i avseende 

på zoots policy. Denna del av spelets trovärdighet var dock inte berörd av någon ludonarrativ 

dissonans. Ludonarrativ dissonans inträffar när ett spels narrativ är i konflikt med spelets 

mekaniker (Watssman, 2012) men i denna instans finns det ingen mekanik att vara i konflikt 

med. Istället var det narrativet som bröt trovärdigheten. Testarna förväntade sig att djuren 

skulle tagits till en annan inhägnad innan Robin gick in men istället etablerade narrativet att 

djuren var kvar i inhägnaden. 

5.4 Brister 

En stor brist i hela min undersökning var mina frågor för intervjuerna. I efterhand insåg jag 

att jag borde inkluderat att be testarna beskriva huvudpersonen. Utan informationen denna 

fråga skulle eventuellt ha gett är det svårt att dra slutsatser kring om testarna tolkar 

dissonansen som ett karaktärsdrag hos huvudpersonen eller som en utomstående faktor. Till 

exempel så kommenterade DT2 att sparka ett djur är något en djurskötare definitivt inte borde 

göra. Detta kan tyda på att hon tolkar sparken som ett resultat av Robins personlighet likt hur 

vissa individer på forumet som innehöll diskussionen Why do people call Nahtan Drake a 

’psychotic killer?  tolka Nathan Drakes våldsakter som självförsvar (Awesomeusername, 

2012). Dock kan man även läsa citatet som att DT2 menar att en djurskötare aldrig skulle 

sparka ett djur och därför är Robin inte trovärdig som karaktär. Om jag bett henne beskriva 

Robin kanske DT2 skulle ha nämnt något som förtydligat vad hon menade. Hon hade kanske 

nämnt något i stil med att Robin var en dålig person eftersom hon kan sparka djur utan 

problem vilket skulle ha varit ett klarare tecken på DT2:s åsikter om Robin. Om jag bett 

testarna beskriva Robin skulle jag även eventuellt ha haft material nog för att kunde plocka 

isär DT3:s kommentar ”Det är inte schyst att sparka ned djur och jag tror inte det är en fight 

man vinner”. Likt DT2:s kommentar kan den här tolkas både som att DT3 ser dissonansen 

som ett designfel eller att karaktären är sammanhängande men en ’oschyst’ person. 
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Jag hade även problem med att formulera mina frågor överlag. Några av frågorna kan 

fortfarande ses som ledande och jag var för nervös över att säga en ledande fråga att jag inte 

ställde lika många följdfrågor som jag borde ha gjort. Detta var en av faktorerna som orsakade 

att jag inte fick nog med detaljer för att kunna analysera DT3:s tidigare citerade svar. 

Saknaden av välutvecklade följdfrågor ledde även till att DT1 diskuterade mest mekaniker i 

sina svar istället för narrativet och dess påverkan. Detta kan eventuellt vara ett tecken på att 

DT1 inte bryr sig om ludonarrativ dissonans men utan välutvecklade, icke-ledande följdfrågor 

fick jag inte nog med data för att kunna dra en vallbaserad slutsats kring detta. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

 Jag har undersökt ifall ludonarrativ dissonans påverkar ett spels trovärdighet. Ludonarrativ 

dissonans sker när ett spels narrativ krockar med ett spels mekaniker och/eller gameplay 

(Watssman, 2012). Spelmekaniker är spelets regler, processer och data. Mekanikerna 

definierar hur ett spel fortskrider, vad som händer när man vinner eller förlorar och vilka 

förhållanden som bestämmer detta (Adams & Dormans, 2012). När spelaren interagerar med 

mekaniker når man vad som inom MDA ramverket kallas för ’dynamik’, oftare kallat 

’gameplay’ (Hunicke, LeBlanc & Zubek 2004).  

Ett sett att se på narrativ i spel är att det är kontexten som sätts runt mekanikerna. Ett spels 

narrativ visualiseras oftast genom animerade sekvenser där spelaren har ingen eller begränsad 

kontroll, så kallade ’cutscenes’, men narrativet kan även ta formen av dialoger mellan 

karaktärer utanför cutscenes (Watssman, 2012). Det finns spel där spelaren själv får 

bestämma hur spelet börjar, vad som sker under spelets gång och hur det slutar. En spelgenre 

som använder denna form av narrativ är role-playing-games, förkortat RPG (Carr, 

Buckingham, Burn, & Schott, 2006). På grund av att RPG:s kan ha olika narrativ har jag valt 

att endast undersöka spel som innehåller ett linjärt narrativ.  

Parallellt med att det finns olika former av narrativ i spel finns det även olika typer av 

protagonister. Karaktären spelaren styr beskrivs ibland som ’avatar’. En form av avatar är en 

’öppen’ avatar. En öppen avatar börjar spelet utan en personlighet. På motsatta sidan av 

spektrumet har vi ’stängda’ avatarer. En stängd avatar har en personlighet när spelet börjar. 

Det finns ett flertal karaktärer som är helt öppna eller helt stängda men det är inte ovanligt att 

en karaktär är lite av båda. Helt öppna karaktärer har en tendens att bli tomma skal där 

spelaren kan placera sig själv (Kromand, 2007). Då kan det skapas en dissonans mellan 

protagonistens spelar-skapta personlighet och narrativet. Denna dissonans kan förekomma i 

en spelares omgång av ett spel men inte i någon annan spelares omgång. För att försäkra mig 

att alla spelare tar del av samma material kommer huvudpersonen i min artefakt inför min 

undersökning vara en stängd avatar. 

Trovärdighet definieras oftast som att inom ramarna etablerade av ett verk finns en 

sammanhängande värld. Varje parti i narrativet måste ha en logisk övergång till nästa parti så 

att spelaren kan följa vad det är som sker (Lankoski & Björk, 2007). Vad som gör specifikt en 

karaktär trovärdig är att hens karaktärsdrag och beteende är realistiska och faller in med deras 

givna personlighet, bakgrund och erfarenheter (Klug & Lebowitz, 2011, Magnenat-Thalmann, 

Kim, Egges, & Garchery, 2005). Efter att ha tagit del av en karaktärs personlighet under en 

längre tid kan en spelare börja, till en viss grad, förutse hur en karaktär skulle potentiellt 

kunna reagera på olika saker (Klug & Lebowitz, 2011). När en karaktär sen inte reagerar som 

spelaren hade tänkt sig eller tar ett beslut som inte passar dess personlighet kan det skapa 

förvirring och irritation hos spelaren som förtar spelupplevelsen, karaktären slutar alltså vara 

trovärdig (Thomas & Johndton, 1981, Klug & Lebowitz, 2011). Publiken till ett medium lär ofta 

känna en karaktärers personlighet genom att tolka vad deras handlingar säger om dem. För 

spelkaraktärer är dessa handlingar, utöver vad som sker i cutscenes, det karaktären gör i 

gameplay (Lankonski & Björk, 2007). Ibland kan dock gameplay tolkas som spelarens 

handlingar och inte protagonistens (Awesomeusername, 2012). 



 
28 

Forskning har utförts på ludonarrativ dissonans, till exempel Eygeniya Kuznetsovas arbete 

Trauma in Games: Narrativizing Denied Agency, Ludonarrative Dissonance and Empathy 

Play (2017), men det finns fortfarande många outforskade aspekter av fenomenet. Med de 

bredare narrativen blir ludonarrativ dissonans allt tydligare och svårare att bortförklara. 

Ludonarrativ dissonans påverkan på ting som bemötandet av narrativet (Kuznetsova, 2017) 

eller narrativ transport (Bjarnehed, 2015) har redan undersökts, jag har dock ännu inte hittat 

något arbete som undersökt ludonarrativ dissonans påverkan på ett spels trovärdighet. 

Trovärdighet har en stark koppling till inlevelse, en aspekt av spel som ofta ses som väldigt 

viktig (Brown & Cairns, 2004, Magnenat-Thalmann, Kim, Egges, & Garchery, 2005). I och 

med att ludonarrativ dissonans blir allt mer framträdande är det viktigt att vi undersöker dess 

påverkan på aspekter som trovärdighet och inlevelse. Därför valde jag att undersöka 

ludonarrativ dissonans påverkan på trovärdighet.  

Min undersökningsmetod består ut av en artefakt i form av ett kort 2D side-scroller, 

platformer spel som innehåller ludonarrativ dissonans samt en semistrukturerad kvalitativ 

intervju. Att ett spel tillhör genren side-scroller innebär att man ser hela spelet från sidan och 

genren platformer innebär att spelaren måste hoppa från olika plattformar för att ta sig vidare. 

Att en intervju är semistrukturerad innebär att temat på frågorna samt en intervjuguide är 

utformade på förhand. Vissa frågor kan vara skrivna i förväg men det finns tillräcklig 

flexibilitet för att ställa frågor som framkommer under intervjuns gång. Att en intervju är 

kvalitativ innebär att man är ute efter djupgående, utvecklade svar. På grund av tiden det tar 

att utföra en kvantitativ intervju brukar antalet som intervjuas inte vara så högt (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2003; Turner, 2010). 

Den form ludonarrativ dissonans jag valde att inkludera i artefakten är när en karaktär har 

kunskap och/eller redskap att hantera en situation men spelets gampelay och mekaniker låter 

en inte använda dessa redskap. I min artefakt visualiserades detta med att man spelar som en 

returnerad djurskötare men djurskötaren hanterar djur med att sparka dem. Trots att mitt 

fokus är en annan instans av dissonans inkluderade jag även den ludonarrativa dissonansen 

som sker när en karaktärs personlighet krockar med de handlingar hen utför i gameplay. I min 

artefakt innebär detta att djurskötaren man spelar som är modig nog att sparka en tiger men 

är rädd för kycklingar. denna form av ludonarrativ dissonans inkluderades för att se om 

testare reagerade annorlunda på dissonans associerad med personlighet över dissonans 

kopplad till verktyg och handlingar. Kontrollgruppen får spela en version där det inte finns 

några djur eftersom mina pilottester tyder på att det ansågs vara mer trovärdigt att djuren var 

i en annan inhägnad när en djurskötare gick in. Målet i min artefakt är att hitta en tappad keps 

och en kvarglömd jacka i djurs inhägnader på ett zoo och lämna tillbaka dem. 

Efter jag hade fått tag på tio frivilliga testare fick två av dem bli pilottestare för min artefakt. 

Då spelvana och ålder var mer eller mindre det samma bland alla testare delade jag upp 

testarna endast baserat på kön. Till en början var det sex killar och fyra tjejer men efter att två 

av killarna blev pilottestare hade jag en jämn könsfördelning. Testarna i kontrollgruppen är 

omdöpta till KT1, KT2, KT3 och KT4. Testarna som spelade versionen med dissonans döptes 

om till DT1, DT2, DT3 och DT4. Alla testare spelade någon form var dator- eller konsolspel 

mer än sex timmar i veckan. 

Enligt testarna var det trovärdigt att en keps hade fallit ned i en inhägnad och att en jacka hade 

glömts kvar. Kontrollgruppen tyckte även att det var trovärdigt att djuren låstes in i en annan 

inhägnad innan Robin gick in för att hämta föremålen. Dissonans-testarna kommenterade att 



 
29 

detta är vad som borde ha skett i deras version. Två av dissonans-testarna, DT2 och DT4, 

nämnde också att låta djur gå in i en andra inhägnad är hur sådana här händelser brukar 

skötas om på riktiga zoon. Händelsen gick emot hur testarna tolkat vad som sker och/eller bör 

ske på ett zoo vilket gjorde denna aspekt av narrativet otrovärdigt. 

En returnerad djurskötare borde vetat bättre än att sparka djuren medans både DT1 samt DT4 

nämnde att protagonisten borde kunnat ha lett bort djuren, om inget annat gått runt dem. 

Testarna menar alltså här att huvudpersonen borde ha kunskapen som en returnerad 

djurskötare för att kunna utföra någon annan handling än att sparka djuren för att nå sitt mål. 

Det trovärdiga i denna situation är alltså att en djurskötare som jobbat i minst två år borde ha 

kunskaper och/eller redskap för att hantera aggressiva djur som innebär att man inte utsätter 

sig själv eller andra, inklusive djuret, för fara. Testarna noterade även huvudpersonens 

underliga fobi men ingen kommenterade att det var konstigt eller otrovärdigt att en person 

som klarade av att sparka en tiger utan att blinka var rädd för kycklingar. Testarna accepterade 

detta som ett udda karaktärsdrag hos huvudpersonen och visade tecken på att de tyckte 

karaktären var intressantare tack vare detta karaktärsdrag. 

Baserat på det här resultatet är det inte helt tydligt om testarna tolkar sparken som 

ludonarrativ dissonans eller som ett karaktärsdrag hos Robin. DT4, till exempel, 

kommenterade att det borde funnits andra alternativ, som till exempel att hoppa över vargen, 

än att sparka. DT4 dömer alltså avsaknaden av mer logiska alternativ som det otrovärdiga i 

denna instans istället för att tolka sparken som ett resultat av protagonistens personlighet. 

DT3, och andra sidan, sade ”[…] jag tror inte det är en fight man vinner” angående att sparka 

djuren vilket istället tyder på att han ser hela händelsen som icke trovärdigt istället för en den 

av huvudpersonens karaktär. Men om vi utgår från testarna som tolkade sparken som 

ludonarrativ dissonans så ser man att dissonansen påverkar trovärdigheten i form av att 

försvaga den eftersom huvudpersonen inte längre ses som en riktig djurskötare. För de testare 

som tolkade våldshandlingen som en aspekt av protagonistens personlighet ses hon som en 

dålig person som missköter djur, men det betyder inte att huvudpersonen inte är trovärdig 

som karaktär. Eftersom testarna inte hade material nog att ordentligt lära känna karaktären 

så antog de att sparken var en handling hon skulle göra.  

Utöver sparken diskuterade nästan alla testare faktumet att djur brukar ha minst två 

inhägnader. Vad som sågs som rimligt och sammanhängande för testarna var alltså att djuren 

förs till en annan inhägnad. När detta inte skedde i versionen med ludonarrativ dissonans 

bröts trovärdigheten i avseende till zoots policy för testarna. Denna del av spelets trovärdighet 

var dock inte berört av någon ludonarrativ dissonans. Istället var det narrativet som bröt 

trovärdigheten. 

En stor brist i hela min undersökning är mina frågor för intervjuerna. I efterhand insåg jag att 

jag borde inkluderat att de testarna beskriva huvudpersonen. Utan informationen denna fråga 

skulle eventuellt ha gett är det svårt att dra slutsatser kring om testarna tolkar dissonansen 

som ett karaktärsdrag hos huvudpersonen eller som ett faktiskt problem. Jag hade även 

problem med att formulera mina frågor överlag. Några av frågorna kan fortfarande ses som 

ledande och jag var för nervös över att säga en ledande fråga att jag inte ställde lika många 

följdfrågor som jag borde ha gjort. 
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Påverkan på trovärdighet 

Om vi utgår ifrån att den ludonarrativa dissonansen i artefakten tolkas som ett utomstående 

problem kan man argumentera att dissonansen sänker trovärdigheten. Chris Klug och Josiah 

Lebowitz skriver is in bok Interactive Storytelling for Video Games: A Player-Centered 

Approach for Creating Memorable Characters and Stories (2011) att vad som gör en karaktär 

trovärdig är att hens beteende är realistiskt och faller in med deras bakgrund och erfarenheter. 

När en karaktär sen inte reagerar som spelaren hade tänkt sig kan det skapa förvirring och 

irritation hos spelaren som förtar spelupplevelsen. DT2 kommenterade under sitt testtillfälle 

att sparka ett djur är något en djurskötare definitivt inte borde göra. Det kan argumenteras att 

DT2 alltså ansåg att handlingen att sparka ett djur är något Robin inte skulle göra baserat på 

karaktärens bakgrund som djurskötare. DT2 spelupplevelse är då bruten på grund ut av den 

skadade trovärdigheten. 

Den ludonarrativa dissonansen i min artefakt, att en djurskötare sparkar ett djur när hon 

borde ha bättre redskap för att hantera situationen, är baserad på dissonansen jag noterade i 

Pokémon spelen (Game Freak, 1999). I Pokémon kontrollerar speldesignerna vart spelaren 

kan gå genom att blocka vägar med buskar. För att ta sig förbi busken behöver spelaren ett 

specifikt föremål, trots att hen har en drake med dig som borde kunna bränna bort busken. 

Som speldesigner kan jag förstå varför skaparna av Pokémon behövde tillfälligt stänga av 

områden för spelaren. Om skaparna vill att spelaren ska prata med en specifik karaktär innan 

hen går vidare i spelet så stänger de av vägen med dessa buskar och ger spelaren föremålet 

som tillåter hen att gå förbi buskarna efter hen pratat med karaktären. En fråga man måste 

ställa sig som designer är om det är värt att inkludera ett designval som skapar ludonarrativ 

dissonans utifall det potentiellt bryter trovärdigheten. Dissonansen i min artefakt har ingen 

annan anledning att existera än att vara ludonarrativ dissonans, till skillnad från dissonansen 

i Pokémon.  

Individer på forumet som deltog i diskussionen Why do people call Nahtan Drake a ’psychotic 

killer?  (Awesomeusername, 2012) antydde att gameplay-segmenten i Uncharted (Naughty 

Dog, 2007–2016) var roliga att spela och därför vägde det över dissonansen kring hur 

huvudpersonen Nathan Drake skildras som en relativ normal man men sen mördar över tusen 

personer utan att blinka (IGN, 2016). Likt hur spelare noterade dissonansen i Uncharted men 

påverkades inte negativt av den behöver inte heller spelare av Pokémon (Game Freak, 1999) 

bli negativt påverkade av dissonansen i det spelet eftersom det finns en anledning till varför 

den ludonarrativa dissonansen inkluderades. Den ludonarrativa dissonansen i min artefakt 

har ingen annan poäng än att vara ludonarrativ dissonans. Detta kan ha påverkat DT2 och de 

andra testarna som eventuellt tolkade dissonansen som ett utomstående problem i hur de läste 

av dissonansen. De fanns ingen anledning för dissonansen att vara där och därför blev de 

irriterade på den, istället för att acceptera den som vissa spelade gjorde med dissonansen i 

Uncharted. 

Om vi istället antar att den ludonarrativa dissonansen i min artefakt ses som ett karaktärsdrag 

hos Robin påverkas inte trovärdigheten i spelet eftersom dissonansen accepteras som en gren 

av narrativet. DT3 kommenterade ”Det är inte schyst att sparka ned djur […]”. Detta kan då 

vara ett tecken på att DT3 ser Robin som en ’oschyst’ person för att hon sparkade djuren. En 

positiv aspekt av detta är att spelarens inlevelse inte bryts eftersom trovärdigheten inte har 

tagit skada (Magnenat-Thalmann, Kim, Egges, & Garchery, 2005).  
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Dock så betyder detta även att spelaren har tolkat karaktären på ett sätt som inte var menat 

av skaparna till spelet. Individer tolkar saker olika, alla spelare av ett spel kommer inte döma 

en karaktär på samma sätt. Vissa spelare kan tolka en karaktärs handlingar som onda, andra 

som goda medans några spelare kanske ser handlingarna som onda men karaktärens 

motivation som god och så vidare. I denna situation vet dock skaparna vilka handlingar, 

repliker och scener som spelarna tolkar och läser in värderingar i. Om ludonarrativ dissonans 

bli antagen som nya lager av karaktärs personlighet har skaparna inte längre lika stor koll på 

vad spelarna använder som bas för sina bedömningar av karaktären. Detta kan vara skadligt 

när en uppföljare till ett spel ska skapas. Författarna baserar karaktärens nästa skede i 

berättelsen på de händelser de vet ingår i spelets narrativ. Detta kan leda till att en karaktär 

får en utveckling många spelare inte trodde skulle ske eftersom de har byggt en åsikt kring 

karaktären delvis baserat på den ludonarrativa dissonansen. Låt oss ta Uncharted (Naughty 

Dog, 2007–2016) som ett exempel. Vissa spelare tolkar dissonansen i det spelet som att 

Nathan Drake utförde självförsvar (Awesomeusername, 2012). Låt oss säga, rent hypotetiskt, 

att det sen visar sig i en uppföljare till spelserien att Nathan Drake faktiskt var en psykopat 

som gillade att mörda folk. För de spelare som tolkade den ludonarrativa dissonansen som 

självförsvar bryter denna nya aspekt av Nathans karaktär deras inlevelse och investering 

eftersom deras tolkning av Nathans personlighet inte längre är trovärdig. 

Utöver att sparka djur inkluderade jag även dissonansen kring att karaktären Robin klarade 

av att sparka en varg och en tiger men var sedan rädd för kycklingar i min artefakt. En karaktär 

ses som trovärdig efter att en spelare har lärt känna karaktären och karaktärens val ses som 

troliga val karaktären skulle ta (Klug & Lebowitz, 2011). Det var min mening att faktumet att 

Robin var rädd för kycklingar skulle vara ett personlighetsdrag en individ som klarar av att 

sparka en tiger troligen inte skulle ha vilket skulle då skulle skapa ludonarrativ dissonans. 

Testarna tolkade dock inte denna aspekt av Robin som något som bryter karaktärens 

trovärdighet. De såg aspekten som underlig och ibland humoristisk, men inte som ett problem. 

Detta kan eventuellt vara för att Robins rädsla för kycklingar tolkas som en fobi och 

definitionen av fobi är att det är en irrationell rädsla (Nationalencyklopedin, 2018). 

ludonarrativ dissonans diskuteras allt mer och med den växande populariteten med stora 

narrativ i spel (Haggis, 2017) är det viktigt att inte bara ha en djupgående förståelse för ett 

fenomen som ludonarrativ dissonans utan även dess påverkan på spelare och hur spelare 

reagerar på den. Förhoppningsvis har detta arbete gjort någon form av samhällelig nytta i form 

av att bidra med en förståelse hur ludonarrativ dissonans kan påverka spelare och en 

spelupplevelse. Om inget annat hoppas jag på att det väkt mer uppmärksamhet till detta ämne 

och att det inspirerar andra spelutvecklings-studenter till att forska om ämnet. 

6.2.2 Genre och ludonarrativ dissonans 

Ett intressant fenomen som jag noterade var hur narrativet var inte den ända komponenten 

av spelet som byggde upp ett ramverk för trovärdighet. Artefakten är ett platformer spel med 

pixelgrafik vilket liknar spel som Mario (Nintendo R&D4, 1999). Förväntningarna för genren 

platformer är ofta att man kan hoppa över fienden för att undvika dem (Koncewicz, 2009). 

DT4 kommenterade hur hon ville hoppa över vargen, vilket inte går i spelet. Det kan 

argumenteras att DT4 antog att likt andra platformer spel så skulle hon kunna undvika en 

konfrontation genom att hoppa över hindret. När detta inte var möjligt nämnde hon att det 

inte var logiskt att en djurskötares ända alternativ var att sparka. Hon såg sparken som icke 

trovärdig men att hon inte kunde hoppa över vargen var bidragande till den försvagade 
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trovärdigheten. Om DT4 hade kunnat hoppa över djuret skulle hon eventuellt tyckt att 

situationen var trovärdig eftersom det passade ramverket för en platformer. 

När ramverket etablerat för en genre inte följs kan man anta att vad som sker när det narrativa 

ramverket inte följs även sker då också. När den narrativa trovärdigheten bryts kan det leda 

till förvirring och irritation hos spelaren som förtar spelupplevelsen (Thomas & Johnston, 

1981; Klug & Lebowitz, 2011). Om en spelare som är van vid platformer spel inte kan utföra en 

handling som de kan utföra i nästan alla platformer spel, till exempel hoppa över motståndare, 

kan de eventuellt bli förvirrade och irriterade. Den spelvanan de byggt upp och de taktiker de 

lärt sig blir nu i detta platformer spel inte användbara så de blir förvirrade över vad de ska 

göra.  

Platformer var troligen inte det bästa valet av gener för ämnet jag undersökte. Utöver att en 

testare förväntar sig kunna hoppa över djuren är platformer spel dessutom sällan förankrade 

i något verklighetstroget narrativ, gärna äldre pixel platform-spel som min artefakt liknar 

mest. Klassiska pixel platformer spel som Mario (Nintendo R&D4, 1999) och Sonic (Sonic 

Team, 1991) har färgglada udda motståndare och ännu konstigare världar. Annars finns pixel 

platformers som Super Metroid (Nintendo R&D1, 1994) och Castlevania (Konami, 1986) med 

en lite mörkare miljö men fortfarande inte särskilt nära verkligheten. Zoot i min artefakt 

behöver inte vara fullkomligt verklighetstroget, bara tillräckligt nära ett vanligt zoo för att 

spelaren ska se det som trovärdigt. Dock om spelaren förväntar sig en miljö närmare Sonic 

eller Super Metroid på grund av att spelet är en pixel platformer kan ett zoo ses som 

opassande, hut trovärdigt det än är. Detta anspelar på ludonarrativ harmoni. Som sagt är 

ludonarrativ harmoni när spelskapare väljer en genre av gameplay som sammanfaller med 

den tänkta berättelsen vilket skapar en symbios mellan narrativ och mekanik (Pynenburg, 

2012). Jag misslyckades med att göra detta och därmed eventuellt inkluderade ett oplanerat 

segment av ludonarrativ dissonans som påverkat trovärdigheten utan min vetskap.  

På frågan om en keps kan falla ned i vargarnas inhägnad och att en jacka kan glömmas hos 

tigrarna skulle kunna ske på ett zoo svarade alla testare ja. Dock så utgick frågan ifrån riktiga 

zoon. Som sagt kan en genre ha ett eget ramverk av trovärdighet och att kläder har trillat ned 

i inhägnader kan ses som icke trovärdig för ett platformer spel. Testarna svarade ja på att dessa 

ting skulle kunna ske på ett zoo men kanske tyckte att det var opassande för ett platformer 

spel. Just eftersom pixel platformer spel har lite vildare världar än ett zoo kan att hämta en 

keps ses som ett tråkigt eller omotiverade mål. 

Pixel platformer spel är ofta omtyckta för sina mekaniker (Koncewicz, 2009). Narrativ finns i 

dessa spel, gärna i lite modernare inkluderingar till genren, men berättelsen är sällan det 

primära i denna typ av platformer spel. Detta kan ha lett till testare, medans de spelade 

artefakten, fokuserade mer på gameplay än narrativet och var därför oförberedda för de 

narrativ-fokuserade frågorna jag ställde under intervjun efteråt. Detta kan vara vad som hände 

med testare DT1. I sin intervju kommenterade han på hoppa mekaniken och gav inte särskilt 

utvecklade svar gällande narrativet. 

6.2.3 Icke statiskt begrepp 

Faktumet att testare DT4 såg den ludoanrrativa dissonansen som ett designproblem medans 

det kan argumenteras att testare DT3 såg dissonansen som ett personlighetsdrag tyder på att 

vad som skapar ludonarrativ dissonans är inte lika konsekvent som man kan tro. Vi kan se 

detta även i diskussionerna kring Uncharted (Naughty Dog, 2007–2016) och hur vissa ser 
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aspekten av att Nathan Drake skjuter folk som ludonarrativ dissonans medans andra ser det 

som en del av narrativet. Utöver detta finns det spelare som noterar dissonansen men 

accepterar att det är inkluderat för att kunna ha med det roliga gameplay-segmenten i spelet 

(Awesomeusername, 2012). Likt vad Ralph och Monu (2015) nämnde i sin spelteori så finns 

det olika former av narrativ. Det finns inbäddad-, framväxande- och tolkande narrativ. 

Inbäddad narrativ är berättelsen skaparna menade att berätta, ofta genom cutscenes och 

dialog. Framväxande narrativ förekommer när en spelare interagerar med spelet och tolkande 

narrativ sker när en spelare tolkar det inbäddade- och framväxande narrativen. Om dissonans 

sker i det tolkade narrativet eller i det framväxande narrativet kan dissonansen tolkas som 

väldigt olika bland de spelare som stöter på den. 

Hocking myntade termen ’ludonarrativ dissonans’ (2007) och ingen av de spel-analytiker jag 

analyserat för detta arbete har sagt emot den givna definitionen av termen. Alla verkar dock 

inte vara lika ense om vilka partier i ett spel som faktiskt faller under ludonarrativ dissonans. 

Inte ens när dissonans sker i ett inbäddat narrativ som Uncharted (Naughty Dog, 2007–2016) 

är alla ense om händelsen faktiskt är ludonarrativ dissonans. Ludonarativ dissonans är inte 

ett sådant statiskt begrepp som det först verkar. Dessutom kan flera instanser av dissonans 

även argumenteras att vara inkonsekvent karaktärs narrativ istället för ludonarrativ 

dissonans. När jag skriver inkonsekvent karaktärs narrativ menar jag att porträtteringen av 

en karaktär inte är konsekvent genom berättelsens gång och förändringar hos karaktären sker 

plötsligt, istället för att vara resultatet av en utveckling under en längre tid. Till exempel en 

karaktär som börjar glad och naiv råkar ut för ett trauma och blir bitter är en 

karaktärsutveckling. En karaktär som i en scen är glad och i nästa scen är bitter är 

inkonsekvent karaktärs narrativ. I vissa aspekter är Nathan Drakes beteende inkonsekvent 

karaktärs narrativ. Han är en normal man i cutscenes men ok med att skjuta ned tusen 

personer i gameplay. Han går från en karaktärs porträttering till en annan utan utveckling där 

i mellan. Dock om man anser att Nathan agerar i självförsvar är det inte längre inkonsekvent 

karaktärs narrativ eftersom det då menas att självförsvar passar hans personlighet. Faktumet 

att huvudpersonen i min artefakt är rädd för kycklingar trots att de är ok med att sparka en 

tiger kan ses som inkonsekvent karaktärsnarrativ.  

Som sagt är ludonarrativ dissonans en ung term och ett fenomen som det inte har skett mycket 

forskning på. Nästa steg i forskningen på ludonarrativ dissonans borde kanske vara att arbeta 

fram kriterier för vad en aspekt måste innehålla för att klassas som ludonarrativ dissonans 

istället för inkonsekvent narrativ eller rent av en del av berättelsen. 

6.3 Framtida arbete 

 I ett framtida arbete skulle jag först och främst lägga till fler frågor och en av dem skulle vara 

att be testarna beskriva huvudpersonen. Inkluderingen av att be testarna beskriva 

protagonisten skulle ha klargjort ifall de tolkade den ludonarrativa dissonansen som ett 

problem eller som ett karaktärsdrag. Jag kände även att jag inte var en van nog intervjuare för 

att kunna formulera bra följdfrågor mitt under intervjun och mer övertäckande intervjufrågor 

i ett större antal skulle förhoppningsvis eliminera behövet av följdfrågor. Troligen inte helt 

men tillräckligt så jag inte skulle förlora för mycket potentiella data om jag missar att ställa en 

följdfråga. Jag skulle även skriva ned troliga följdfrågor i förväg som skulle ha en stor chans 

att behöva ställas. Då skulle jag kunna ta min tid med att skriva dem på ett korrekt, icke 

ledande sätt i lugn och ro istället för att behöva komma på dem på plats under tidspress.  
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Med inkluderingen av nya frågor skulle jag behöva göra om testerna med nya testare. I samma 

instans skulle jag passa på att öka antalet testare för att få mer data att analysera. Utöver fler 

testare skulle jag även ta mig tiden till att försöka hitta en större variation av testare. Om min 

testgrupp även innehöll testare som inte spelat spel tidigare skulle jag kunna analysera om 

ting som att hoppa på plattformar eller att allt är i 2D skapar sin egna form av dissonans hos 

individer som inte är vana att ta del av medier som innehåller dessa aspekter. 

I ett hypotetiskt framtida arbete skulle jag även förbättra min artefakt. Jag skulle fixa buggen 

med gravitation så att jag skulle kunna ha platformer element där man kan hoppa upp på ting. 

Med denna bugg löst skulle jag kunna förlänga banan med mer varierat gameplay. Den 

förlängda speltiden skulle lämna utrymme till att introducera samma typ av dissonans men i 

olika former. Nu visualiserar jag den genom endast att huvudpersonen som är en djurskötare 

sparkar djur. Med mer speltid skulle jag kunna inkludera dissonansen att i narrativet har 

huvudpersonen redskap spelaren sedan inte får använda i gameplay på andra sätt än bara att 

man måste sparka en tiger och en varg.  

Då platofrmer kanske inte var det bästa valet av genre skulle jag även antingen ändra miljön 

från zoo till något mer passande ett platformer spel bättre eller ändra genre helt. Att arbeta 

om artefakten till att bli ett spel i en mer narrativ fokuserad genre kan dock skapa andra 

problem. Till exempel så skulle mekanikerna komma i andra hand efter narrativet. Detta 

skulle innebära att mekanikerna inte vara lika framträdande vilket skulle göra det svårare att, 

bland annat, notera var den ludonarrativa dissonansen sker någon stans. Personligen skulle 

jag säga att en artefakt på en större skala skulle passa forskningsfrågan bättre. Ett större och 

längre spel kan bättre balansera mängden narrativ med mängden mekanik så att ingetdera 

överrumplar den andra. 

Om denna undersökning skulle fortsättas på i ett större, bredare format skulle man kunna 

intervjua spelare av populära spel från stora företag som innehåller ludonarrativ dissonans, 

likt Uncharted (Naughty Dog, 2007–2016), om hur de reagera på dissonansen och tolkar den. 

Min korta artefakt lämnar inte mycket utrymme för spelaren att skapa någon djupare 

investering i karaktärerna och/eller narrativet. Om man använder längre, etablerade spel som 

spelarna fått spela ut i sin takt på sin fritid har spelarna fått ta sig tiden att lära känna 

karaktärerna och bli investerade i spelets berättelse. Spelarna kan då tydligare se skillnad på 

vad som är trovärdigt för en viss karaktär eller vad ramverket för spelets narrativ är. Detta kan 

då leda till tydligare svar i hur ludonarrativ dissonans påverkar trovärdighet i spel. Man kan 

även applicera denna undersökning på stora speltitlar i olika geners för att se som gener 

specifika gameplay-element påverkas av och/eller skapar ludonarrativ dissonans. 
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Appendix A -  Frågemall för intervjuer. 

”Var snäll och återberätta vad som hände i spelet” 

”Att en keps föll ned bland vargarna och att en jacka glömdes hos tigrarna, tror du detta skulle 

kunna hända på ett zoo och om ja/nej, hur och varför?” 

”hanterade protagonisten sina sysslor på ett acceptabelt sätt eller skulle du hellre sätt henne 

sköta det på ett annorlunda sätt?” 

”Var det rättvist mot karaktären Jack att chefen fick Jack att ta hand om petting zoo istället 

för Robin eller skulle chefen hanterat det på ett annat sätt?” 

 


