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Sammanfattning 

 
Det finns ett antal berättarmetoder inom datorspel. De vanligaste formerna som används är 

linjärt och förgrenat berättande, men det finns en metod som inte används i samma 

utsträckning, kallad emergent berättande. Detta är en typ av berättande där spelaren själv 

baserat på samspelet mellan spelets system kan forma sitt egna narrativ. Det är dock inte helt 

definierat vad emergent berättande innebär. Denna studie använder sig av en artefakt för att 

utforska emergent berättande med hjälp av system kallade Drama Managers som syftar till att 

kontrollera händelseförloppet i ett spel så det bildar ett narrativ. Syftet med studien var att 

utforska om en förenklad Drama Manager kunde åstadkomma ett emergent narrativ eller om 

den enbart skulle producera ett förgrenat narrativ. Artefakten prövades på personer insatta 

inom ämnena spel och narrativ och de intervjuades om deras uppfattningar av artefakten. 

Slutsatsen är att element av emergens kunde identifieras, men inte till den grad att artefakten 

upplevdes innehålla ett emergent narrativ. Kunskapen ifrån studien skulle kunna hjälpa till att 

definiera skillnaden mellan emergenta narrativ och förgrenade narrativ. 

Nyckelord: emergenta narrativ, förgrenade narrativ, drama manager, spelberättande 
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1 Introduktion 

Narrativ har länge varit en självklar del i datorspel och har experimenterats med på olika sätt. 

Bland spel med linjära narrativ kan man finna exempelvis Max Payne (2001), Half-Life (1998) 

och Halo (2001). En annan vanlig berättarform är förgrenade narrativ som man kan se i spel 

som exempelvis Telltale’s The Walking Dead (2011), Mass Effect (2007) och Deus Ex: Human 

Revolution (2011). Vad de här spelen har gemensamt är att berättarformen är förskriven, 

vilket ger en stark dramaturgisk struktur men på bekostnad av interaktiviteten. Förskrivna 

narrativ liknar traditionella berättarformer och erbjuder ofta ett starkt narrativ men begränsar 

spelarens deltagande av berättelseskapandet vilket inte lämpar sig för spel då deras potential 

som interaktivt medium försummas (Jenkins 2004). En lösning på detta skulle kunna vara att 

använda sig av emergenta narrativ (Aylett 1999). Emergenta narrativ skiljer sig från förskrivna 

narrativ då en del av kontrollen över berättelseskapandet lämnas åt spelaren. Att ge spelaren 

för mycket frihet i berättarprocessen kan leda till att narrativet blir svagt och att ge dem för 

lite kontroll kan hämma interaktiveten (Ryan 2009). Ett sätt bibehålla en narrativ struktur 

utan att inskränka på spelarens interaktivitet är att använda sig av en Drama Manager 

(Louchart, Aylett, Dias, Figueiredo & Paiva 2008a). 

Studien kommer att undersöka ett system för Drama Management i en artefakt som kommer 

att prövas på studenter insatta i forskningsområdet. Artefakten prövades av en testperson åt 

gången där de fick spela igenom artefakten tre gånger och därefter blev de intervjuade. Syftet 

med studien var att undersöka huruvida en artefakt med en förenklad Drama Manager kan ge 

upphov till emergenta narrativ eller inte. Ett delmoment i studien var att bidra med kunskap 

om var gränsen mellan emergenta och förgrenade narrativ går. 

I bakgrunden behandlas först begreppen emergenta narrativ, förgrenade narrativ och 

inbäddade narrativ. Därefter förklaras begreppet Drama Manager och exemplifieras med 

hjälp av tidigare studier som visar på olika modeller vilka artefaktens system tar inspiration 

från. Slutligen täcks ett antal dramaturgiska begrepp som kommer att användas för 

utvärderingen av studiens artefakt. 
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2 Bakgrund 

Henry Jenkins (2004) hävdar att spel skiljer sig ifrån traditionella berättarmedium och kräver 

nya metoder som är specifika för spelberättande. En förekommande metod för spelberättande 

sker genom mellansekvenser där spelaren stundvis tappar eller får sin agens begränsad inom 

spelvärlden (Brusk 2014: 49-53). Somliga spel erbjuder valmöjligheter som kan påverka hur 

narrativet utvecklas, exempelvis Mass Effect (2007), Fallout 4 (2015) och The Walking Dead 

(2011). Det finns även spel som förstärker sitt narrativ genom att bryta den s.k. fjärde väggen 

(Oxford University Press u.å.) såsom Undertale (2015), Doki Doki Literature Club (2017) och 

OneShot (2016). Det finns också spel som inte erbjuder ett förskrivet narrativ alls utan istället 

erbjuder en estetik där spelmekaniken låter spelaren själv konstruera narrativet genom att 

tolka händelseförloppet medan det sker, som i spel som The Sims (2000), Crusader Kings 2 

(2012) och XCOM: Enemy Unknown (2012). Däremot så innebär interaktiviteten ett problem 

för dramaturgin (Ryan 2009: 51-53) vilket är något som kan lösas med hjälp av en Drama 

Manager (Weyhrauch 1997). 

Denna studie syftar till att producera en artefakt för att skapa narrativ av den typen som 

används i spel som Crusader Kings 2 (2012) och The Sims (2000) med en struktur som är 

förenklad i jämförelse med etablerade modeller. Artefakten som skapas utgår från etablerad 

forskning kring denna typ av narrativ och använder sig av en Drama Manager.  

Bakgrunden har delats in i tre delar för att beskriva de olika områdena som anses behövas för 

att skapa en prototyp som använder sig av den tilltänkta Drama Managern. Till att börja med 

beskrivs de tre vanligaste berättarformerna som används för spelberättande och hur de 

förhåller sig till varandra i syfte att tydliggöra vilka likheter och skillnader som finns mellan 

emergenta narrativ (Aylett 1999), som ligger i fokus för denna studie, och förgrenade narrativ 

(Majewski 2003) och inbäddade narrativ (Salen & Zimmerman 2005) och hur de kan vara 

beroende av varandra för att skapa ett meningsfullt narrativ. I den andra delen diskuteras 

Drama Managers närmare och exempel på tidigare lösningar presenteras samt termer och 

definitioner som kan vara av användning för studiens syfte. I den tredje delen beskrivs det 

narrativa ramverk och den terminologi som kommer omge prototypen och som kommer 

hjälpa till att skapa en kontext för artefaktens tilltänkta Drama Manager att hämta inspiration 

ifrån. Narrativet i prototypen kommer utgå från hjälteresan (Vogler 1992) vilken kommer ligga 

till grund för artefaktens design.  

Tanken är att det med dessa tre delar ska vara möjligt att producera ett system som besvarar 

huruvida emergenta narrativ kan produceras med enkla metoder, eller om det framtagna 

systemet endast producerar förgrenade narrativ då dessa kan anses vara den enklare formen 

av berättande jämfört med emergenta narrativ. 

2.1 Lämpliga berättarformer för datorspel 

2.1.1 Emergenta narrativ 

För att kunna utforska möjligheten att skapa en modell för att testa emergenta narrativ är det 

rimligt att definiera vad emergens är för något. Emergens kännetecknas av att flera mindre 

komponenter samverkar och tillsammans skapar en hierarkisk struktur med flera nivåer där 

systemet utgår från de minsta byggstenarna (Aylett 1999).  
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Emergenta narrativ bygger på emergens och komponenterna gestaltas av agenter eller 

karaktärer som tillsammans skapar narrativa utfall som inte är förutbestämda (Aylett 1999).  

I sin renaste form skulle det emergenta narrativet inkludera hela upplevelsen, skapad av 

karaktärerna, deras motiv, personligheter och bakgrund säger Louchart och Aylett (2004a). 

De menar att upplevelsen då inte skulle vara skriven för hand utan istället skapas genom 

interaktionen mellan olika intelligenta agenter där agenterna reagerar känslomässigt på 

situationer de själva skapat.  

Louchart och Aylett (2004a) menar att ju högre detaljnivån i olika narrativa element i världen 

är desto lättare är det för spelvärlden att producera narrativa utfall och situationer. Några 

exempel är karaktärerna och deras motiv, bakgrund eller syften, samt hur världen är 

konstruerad, dess historia, platser och tidigare händelser. Med dessa narrativa element på 

plats finns giltiga motiv för karaktärerna och världen att existera. Denna typ av 

förproducerade narrativa element kan beskrivas som inbäddade narrativ och dessa kommer 

diskuteras mer ingående i ett senare delkapitel (2.1.3).  

Även Henry Jenkins (2004) beskriver emergenta narrativ som att de skapas genom spelandet 

av spelen, och inte skrivs eller kodas i förväg. Jenkins är däremot noga med att påpeka att 

emergenta narrativ inte är lika förutsägbara eller slumpmässiga som det verkliga livet.  

Det finns ett antal exempel på spel där emergens produceras, till exempel Squad (2015) och 

Crusader Kings 2 (2012). Medan Squad (2015) är ett flerspelarspel där agenterna 

representeras av spelare så är agenterna i Crusader Kings 2 (2012) representerade av icke-

spelarkaraktärer (NPCs). Båda dessa typer av agenter har en rad olika förmågor och 

egenskaper som möjliggör emergenta beteenden. I Squad (2015) är samspelet och de 

individuella personligheterna och förmågorna bland spelarna viktigt, spelet belönar 

kommunikation och skicklighet, och spelarnas förmåga att planera och strategisera står i 

fokus. En match är aldrig identisk med en annan för att spelarnas förmågor och 

förutsättningar i varje situation alltid är föränderliga. Trots detta uppstår det ofta narrativa 

situationer i spelet som tillsammans skapar en intressant berättelse. I Crusader Kings 2 

(2012) är det istället slumpen och olika former av villkor som ska uppfyllas av spelmotorn som 

avgör hur karaktärerna samspelar. Lucat och Haahr (2015) anser att spelet består av olika 

narrativa lager som alla samspelar. Det finns ett övergripande narrativt lager och mindre, mer 

detaljerade lager som kan påverka det övergripande narrativet. Varje individuell karaktär som 

existerar består av ett antal olika attribut och varje attribut har en mekanisk påverkan. Dessa 

attribut, tillsammans med andra variabler såsom karaktärers kultur och religion, påverkar 

karaktärernas handlingar och deras relationer sinsemellan. Exempelvis: en karaktär med en 

grym personlighet är mer benägen att begå mord på sina släktingar än en som är timid, men 

det finns inga garantier för att den grymma karaktären kommer mörda, eller att den timide 

karaktären inte kommer att göra det, utan andra förutsättningar kan förändra karaktärernas 

beteenden. Även spelarens inflytande över karaktärernas handlingar påverkar narrativet.   

2.1.2 Förgrenade narrativ 

Emergenta narrativ är en metod för att förmedla narrativ i spel, men det är inte det enda sättet, 

och det finns metoder som är klart vanligare och mer populära. Emergenta narrativ har vissa 

likheter med narrativ som är förgrenade.  

Förgrenade narrativ är precis som emergenta narrativ inte linjära utan är skrivna så att 

berättelsen ska separera sig i olika riktningar och ofta mot olika slut (Majewski 2003). Det är 

oftast upp till spelaren att ta beslut som påverkar hur narrativet utvecklar sig (Gordon, van 
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Lent, van Velsen, Carpenter & Jhala 2004). Dessa narrativ riskerar att ställa höga krav på 

författaren då deras komplexitet växer exponentiellt med antalet förgreningar (Kapadia et al. 

2015). Till skillnad från emergenta narrativ menar Rouse (2004) att förgrenade narrativ måste 

skrivas eller designas manuellt och att de inte kan vara för stora då de oundvikligen utökar 

mängden tillgångar som måste skapas för spelet, något som inte är populärt ur en ekonomisk 

synvinkel. Han anser att den ekonomiska aspekten oftast leder till att antalet förgreningar 

begränsas och det i sin tur kan innebära att spelaren väljer att successivt gå igenom var och ett 

av alternativen tills den upplevt alla möjliga utfall.  

Reidl och Young (2006) identifierar en rad problem med förgrenade narrativ. De menar att 

förgrenade narrativ är begränsade i sin förmåga att skapa variation baserat på designerns 

förmåga att förutse och bygga in spelarens önskemål och behov i spelet. Ett annat problem 

med förgrenade narrativ menar de är att om spelaren väljer att ta samma beslut varje 

spelomgång kommer utfallet att vara detsamma varje gång. Interaktiva narrativ måste hitta 

en balans mellan spelarens inflytande över story och narrativt sammanhang då detta är en 

vanlig konfliktkälla. En anledning till denna konflikt är att förgrenade narrativ har få 

beslutssituationer eller förgreningar. Detta innebär då också att fler förgreningar och beslut 

innebär mer arbete. Om storyn förgrenar sig mycket riskerar spelaren dessutom att missa 

delar av berättelsen. 

2.1.3 Inbäddade narrativ 

En annan form av berättande som är vanlig i spel är inbäddade narrativ. Inbäddade narrativ 

är den sorts narrativ som ser till att spelaren successivt får en större förståelse för berättelsen 

genom att göra spelaren bekant med platser och föremål som är viktiga för berättandet på 

något sätt (Brand & Knight, 2005).  

Enligt Salen och Zimmerman (2005) omfattar inbäddade narrativ information och innehåll 

som existerar innan spelaren har interagerat med spelvärlden. Det är förutbestämda 

byggstenar med narrativ inuti, exempelvis text i en dagbok, karaktärers eller miljöns utseende, 

som spelaren kan finna och interagera med i spelet. Denna information fungerar som kontext 

och motiv för händelser och handlingar i spelet och utan den skulle spelet bli abstrakt. 

Inbäddat narrativ omfattar huvudberättelsen och garanterar att spelaren rör sig igenom den 

på ett sätt som är sammanhängande. Inbäddade narrativ påminner om linjära mediers 

narrativ och är oftast förskrivna och statiska.  

Salen och Zimmerman (2005) menar att inbäddade narrativ skrivs av speldesigners för att 

tjäna som en ram för interaktionerna i spelet till skillnad från emergent narrativ som 

kännetecknas av att spelare interagerar med ett spelsystem för att skapa ett narrativ som är 

unikt för dem. I stort sett alla spel kombinerar inbäddade och emergenta narrativ och det är 

möjligt att betrakta dem som extremer på en skala som avgör graden av emergens. 

Henry Jenkins (2004) anser att inbäddat narrativ gör spelvärlden till ett slags 

informationsutrymme eller "minnespalats". Enligt honom kan en berättelse betraktas som en 

uppsättning med information. Spelutvecklaren kan kontrollera hur berättelsen berättas 

genom att sprida ut informationen i spelvärlden och placera den i olika föremål, utrymmen 

och karaktärer. Spelutvecklaren kan inte förvänta sig att spelaren kommer hitta all 

information och därför måste informationen finnas i överflöd så att spelaren inte missar något 

av det som är viktigt att berätta. Det här sättet att berätta innebär inte att man behöver tömma 

spelet på övrigt narrativt innehåll som pågår samtidigt menar Jenkins.  
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Jenkins (2004) menar att man genom att erbjuda spelaren gott om exposition i början av 

spelet gör det lättare för spelaren att orientera sig i världen, och det gör dem mindre benägna 

att begå kostsamma misstag i den. 

2.1.4 Brister med emergenta narrativ 

Ett av problemen med emergenta narrativ berör den så kallade narrativa paradoxen (Aylett 

2000), problemet att spelaren inte bara är en iakttagare av ett narrativ, utan även en deltagare, 

och hur en narrativt tillfredställande struktur ska kunna upprätthållas när det finns en 

deltagare. Om en författare försöker styra ett narrativ och skapa en intressant struktur hamnar 

detta i konflikt med användarens krav på självständighet och möjligheten för användaren att 

agera och reagera utan narrativa hämningar (Louchart & Aylett 2004b).  

Ryan (2009) listar tre narrativa funktioner som är användbara för att skapa interaktiva 

narrativ. De här funktionerna är: Naturligt Gränssnitt, Integrationen av Användarhandlingar 

Inuti Storyn, och Dynamiskt Skapande av Storyn.  

Emergenta narrativ kan sägas fokusera på den tredje funktionen. Dynamiskt skapande menar 

Ryan (2009) syftar till att skapa berättelser baserat på spelarens handlingar och ser till att 

världen uppdateras i realtid baserat på dessa handlingar för att skapa narrativa utfall. 

Interaktiva narrativ delas oftast upp i två olika modeller: en som är ”bottom-up” 

(grundstruktur) och en som är ”top-down” (toppstruktur). Spel med en grundstruktur 

producerar olika utfall varje gång de spelas medan spel med strikta toppstrukturer förhåller 

sig till ett förskrivet narrativ och producerar samma utfall varje gång. Det främsta problemet 

med grundstrukturen är att det är nästintill omöjligt att skapa ett aristoteliskt narrativ från 

den, och ofta händer det att ett avslut i berättelserna saknas. Toppstrukturen är vanlig i spel, 

men det narrativa innehållet är designat eller skrivet i förväg och producerar inte flera utfall. 

Ryan (2009) menar att de här olika metoderna inte utesluter varandra och man kan säga att 

den bästa lösningen på den narrativa paradoxen använder sig av idéer från båda inriktningar.   

2.2 Drama Managers  
Ryan (2009) förhåller sig aningen skeptisk mot interaktiva narrativ och menar att ju större 

frihet spelaren har desto svagare potential finns det för att ett betydelsefullt narrativ ska kunna 

uppstå, och om man begränsar spelarens frihet så inskränker man på interaktiviteten. Hon 

menar att grund- och toppstrukturer inte är ömsesidigt uteslutande; ett spel som har en 

grundstruktur kan ha element av en toppstruktur och vice versa. Grundstrukturen är således 

emergent och toppstrukturen restriktiv, och respektive struktur kan ses som två motsatta 

punkter av ett spektrum.  

Aylett och Louchart (2013) menar att fördelen med grundstrukturen är att agenterna har 

större potential för att kännas mer verkliga då de istället för att agera utefter författarens mål 

agerar utifrån egna behov, men en nackdel är att det kan vara på bekostnad av spelets 

dramatiska effekt. För toppstrukturen är det tvärtom; agenterna kan upplevas som mindre 

levande då de styrs mot vad spelets intrig kräver, och fördelen här är då att författaren har mer 

kontroll vilket kan ge spelupplevelsen en mer slående dramatisk effekt.   

Experiment har utförts i hopp om att kunna erbjuda denna dramatiska effekt utan att 

inskränka på spelarens frihet. En av pionjärerna inom fältet är Brenda Laurel som redan på 

80-talet teoretiserade kring konceptet om Drama Managers med sin avhandling Design of a 

Computer-Based Interactive Fantasy System (Laurel, 1986). Hon presenterade begreppet 
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”interaktiv fantasi”, vilket senare kom till att bli känt som ”interaktivt drama” och hon jämför 

och särskiljer det med liknande berättarformer såsom pen-and-paper-rollspel, Talespin och 

Choose-Your-Own-Adventure böcker/interaktiv fiktion (Laurel 1986: 9-20). Hon föreslår ett 

system hon kallar för ”Playwright”; detta system ska liksom en dramatiker inom en interaktiv 

teater anpassa berättelsens händelseförlopp utefter extern input. Denna typ av berättande 

kräver en ny typ av författande som går ut på att konstruera regler för spelvärlden för att täcka 

för oförutsedda handlingar som användaren kanske tar. I teorin förespråkar hon ett system 

som liknar en grundstruktur snarare än en toppstruktur, men sedan hennes avhandling har 

flertalet forskare producerat nya varianter av Drama Managers som ter sig mer likt 

toppstrukturer. 

2.2.1 Definitioner 

Weyhrauch i sin avhandling Guiding Interactive Drama (1997) erbjuder användbara 

definitioner som denna studie kommer att använda sig utav. Dessa definitioner är:  

 Användare/spelare: detta är den person som interagerar med det interaktiva dramat. 

Ofta får de styra en eller fler enheter inom spelvärlden. Weyhrauch menar att en 

användarenhet behövs för att berättelser som genereras ska vara interaktiva. Han 

menar alltså att Talespin inte är interaktivt eftersom användaren bara skriver in 

villkoren för berättelsen i början och har därefter ingen vidare påverkan på narrativet 

som skapas (Weyhrauch 1997: 17-18). Denna studie kommer att variera mellan att 

kalla användaren för användare och spelare. 

 Dramatiskt öde: författarens tänkta mål som spelaren ska sträva efter. Om spelet 

består av tre delar (exempelvis: början, mitt, slut) så ska målet presenteras för 

användaren i början, och användaren ska misslyckas med att uppnå målet i mitten för 

att slutligen lyckas.  

 Vägledning: de metoder Drama Managern använder för att vägleda spelaren mot det 

dramatiska ödet. Detta kan vara handlingar inom spelet, exempelvis som att låsa eller 

öppna dörrar, få en NPC att kommentera på något som spelaren kanske missat eller 

lägga in en ledtråd.   

 Hög interagerbarhet: Weyhrauch särskiljer på interagerbarhet och hög 

interagerbarhet. En hypertext med ett förgrenat narrativ har interagerbarhet men det 

har inte en hög interagerbarhet, enligt Weyhrauch. Hög interagerbarhet betyder att 

spelaren hela tiden kan välja vad de vill göra, säga och tänka.  

 Val- och intriggrafer: Weyhrauch lyfter upp ”choice graph” (valgraf) och ”plot graph” 

(intriggraf). Valgraf exemplifierar han med hjälp av hypertext; alla möjliga noder (en 

nod är ett element/en scen som kan hända i berättelsen) står uppradade och om 

användaren väljer ett val som kan leda till en av två noder så kommer den nod som 

inte valdes inte kunna ske igen. Detta skiljer sig i en intriggraf där noder snarare väntar 

på att somliga villkor ska uppfyllas. Det förstnämnda förekommer i spel med 

förgrenade narrativ såsom Mass Effect (2007) och det sistnämnda kan ses i spel som 

inte har strukturerade narrativ såsom Crusader Kings 2 (2012). 

2.2.2 Olika modeller för Drama Management 

Weyhrauchs Drama Manager kallade han för en “Search-Based Drama Manager” (SBDM) 

(Weyhrauch 1997). Drama Managern läser av användarens handlingar, samt handlingar som 

den själv tagit till svar på spelarens handlingar (vad han kallar för Moe Moves). Själva 

sökmodellen består av tre delar: recognition (igenkännande), refinement (förfining) och 
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manipulation. Drama Managern matas av information från agenterna och världen som den 

känner igen. Weyhrauch (1997) menar att denna information inte ska vara generell utan bör 

vara specifik; han exemplifierar genom att ta ett exempel från sin prototyp Tea for Three: 

Drama Managern behöver inte undersöka hela konversationen som användaren har med en 

NPC utan det räcker att veta att användaren har talat med NPCn. Förfining beskriver han som 

små program som kan ändra på karaktärer eller världen utifrån en analys av situationen. 

Dessa små program är skrivna av utvecklaren och sker om användaren aktiverat rätt villkor 

eller inte. Detta kan jämföras med event-triggers; bool-satser vars tillstånd kan påverka 

framtida händelser. Den tredje delen, manipulation, är den mest komplicerade beståndsdelen 

av hans SBDM. Varje Moe Move kan få ett tilldelat “manipulationsvärde”. Han exempliferar 

detta genom att i teorin sätta användaren i ett rum med fyra dörrar där Drama Managern vill 

att användaren ska gå in i en av dörrarna. Då kan den använda sig av Moe Moves som låser de 

tre dörrar användaren inte ska gå in i. Skulle användaren välja rätt dörr från början så ändras 

inte manipulationsvärdet, men skulle användaren välja de tre låsta dörrarna först innan de 

går in i rätt dörr skulle de möjligen känna att Drama Managern håller dem för mycket i handen 

och således skulle handlingarna få ett högre manipulationsvärde. Det är här “Search” blir 

relevant; Drama Managern analyserar ständigt det som hänt tidigare och försöker korrigera 

sitt agerande för att föra spelaren mot det dramatiska ödet (Nelson, Mateas, Roberts & Isbell 

2006: 34).  

En annan modell är Mateas och Sterns (2003) “Beat-Based Drama Manager” som de använde 

när de utvecklade spelet Façade (2005). Detta system är effektivt i begränsade draman som 

sker på mindre ytor, såsom deras spel Façade vilket är ett drama som sker i en lägenhet där 

premissen är att användaren är en gammal vän till ett par vars förhållande håller på att slitas 

isär (Nelson et al. 2006: 34). Systemet består av ett hundratal olika “beats” som tillsammans 

ska konstruera ett händelseförlopp utifrån en narrativ struktur (Mateas & Stern 2003). 

Somliga beats kommer alltid att inträffa medan andra inte måste göra det utan bara sker om 

rätt villkor uppfylls. Varje beat tilldelas en vikt utifrån användarens agerande, och vilken beat 

som följer väljs delvis av villkor som spelaren uppnått och till viss del av slump. Beats som 

väger mer har en större chans att inträffa.  

Den modell som är mest relevant för denna studie är Nelson et al. och deras “Declarative 

Optimization-Based Drama Manager” (DODM) (Nelson et al. 2006). Den delar många 

likheter med Weyhrauchs SBDM men frångår sök-konceptet och har inget 

manipulationsvärde. De anser att SBDM inte är skalbart och problematiskt att anpassa till 

större spel då sökningen kan kräva mycket prestanda. De menar att deras DODM är mer 

generaliserbar. När användaren når milstolpar inom berättelsen så berättar spelet det för 

Drama Managern och Drama Managern kan svara genom att ändra på karaktärer och föremål 

i världen. Vad för handlingar Drama Managern tar beror på vilka milstolpar användaren redan 

utforskat. Istället för att utveckla ett komplicerat system som försöker tolka spelarens 

agerande och utifrån en algoritm projicera ett tillfredsställande händelseförlopp så lägger 

DODM istället mer ansvar på författaren. Detta gör deras DODM enklare att arbeta med än  

SBDM då det är enklare att ändra på milstolpar. I SBDM kan det vara svårt att ändra på 

berättelsens struktur eftersom ändringar i den kräver att man också justerar koden för själva 

sökningsprocessen.  

Vidare definierar Nelson et al. (2006: 33-34) fem typer av handlingar som deras Drama 

Manager kan utföra: permanent deniers (permanenta förnekare), temporary deniers 

(temporära förnekare), causers (orsakare), hints (ledtrådar) och game endings (spelavslut).   
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• Permanenta förnekare: Förändrar världen så att vissa milstolpar omöjligt kan ske. Säg 

att användaren råkar ha ihjäl en karaktär; då ska alla framtida milstolpar kopplade till 

den karaktären inaktiveras för att inte bryta mot världens logik.   

• Temporära förnekare: Har samma funktion fast deras varaktighet behöver inte vara 

permanent. Säg att användaren har chansen att rädda en karaktär men väljer att göra 

det vid ett senare tillfälle, då väntar alla milstolpar som innehåller den fängslade 

karaktären till dess att användaren räddat dem. Varje temporär förnekare innehåller 

en komponent de kallar för corresponding reenabler (motsvarande återaktiverare) 

som har som funktion att aktivera det den temporära förnekaren inaktiverat.   

• Orsakare: När Drama Managern får något att hända i världen i syfte av att antingen 

leda användaren mot ett visst mål eller för att försöka uppmärksamma dem om något 

viktigt. Säg att en karaktär har viktig information men användaren bara kringgår dem. 

Då kan Drama Managern styra den karaktären till att tala med användaren istället.  

• Ledtrådar: Sätt som Drama Managern kan tipsa användaren om vart de ska gå eller 

lösningar på pussel. Säg att användaren sitter fast i ett rum och inte hittar lösningen 

för hur de ska ta sig vidare. Om de har en datorstyrd kompanjon kanske den yttrar 

lösningen om användaren själv inte kommer fram till det inom ett visst tidsspann.   

• Spelavslut: Drama Managern kan välja vilket slut spelaren får beroende på dess 

handlingar genom spelet.  

I sin avhandling dekonstruerar Nelson et al. (2006: 34) den narrativa strukturen inom spelet 

Anchorhead (1998) och identifierar totalt 30 handlingar som Drama Managern kan ta (fyra 

permanenta förnekare, fem temporära förnekare, fem motsvarande återaktiverare, fyra 

orsakare, tio ledtrådar och två spelavslut).   

DODM är den enklaste modellen att använda för utveckling då den ger mer ansvar åt 

författaren än systemen som konstruerar Drama Managern. Både DODM och SBDM ter sig 

mer likt toppstrukturer där Drama Managern försöker styra användaren mot det dramatiska 

ödet medan Mateas och Sterns (2003) Beat-Based Drama Manager ger användaren fria tyglar 

och försöker inte styra spelaren lika mycket utan har istället förberett hundratals beats som 

den kan använda för att svara på användarens input, vare sig det är genom naturlig språk input 

(vad användaren säger), vart de befinner sig inom det fysiska rummet eller vad för objekt de 

interagerar med.   

2.3 Dramaturgi 

Spierling, Grasbon, Braun och Iurgel (2002) anser att en risk med emergenta narrativ är att 

de inte klarar av att skapa narrativa utfall som är tillräckligt intressanta eller att det emergenta 

narrativet skapar detaljer som inte är relevanta för det övergripande narrativet. Mateas och 

Stern (2003) anser att den sekvens av händelser som uppstår av emergens kan tolkas som 

narrativ om händelseförloppet följer en dramaturgisk struktur. Således blir jobbet för en 

Drama Manager att försöka manipulera upplevelsen så händelseförloppet följer en önskvärd 

dramaturgisk struktur, specificerad av författaren (Weyhrauch 1997: 9-13). Emergenta 

narrativ jämförs ofta med interaktiv och improviserad teater, samt pen-and-paper-rollspel 

(Louchart & Aylett 2004a; Ryan 2009; Laurel 1987; Spierling et al. 2002). Inom ett pen-and-

paper-rollspel så finns det en spelledare som styr spelarna mot de milstolpar som finns 

definierade inom kampanjen men måste vara redo att anpassa berättelsen utefter spelarnas 
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handlingar och i en interaktiv teater gäller det att skådespelarna förhåller sig till det 

övergripande narrativet oavsett vad för input som ges av deltagarna.   

Vad gäller improviserad teater säger Swartjes och Vromen (2007) att det är viktigt för 

skådespelarna att aldrig ge ett svar till en situation som stoppar dramat. De exemplifierar detta 

genom att ta en dialog mellan två skådespelare som de kallar för Spelare A och Spelare B, där 

Spelare A presenterar scenariot: de har råkat köra över spelare Bs hund. Spelare B kan då välja 

att bli ledsen eller arg, vilket Spelare A kan svara på genom att antingen försöka trösta eller bli 

rädd för Spelare B. Svarar däremot Spelare B att de inte har någon hund så blir det väldigt 

svårt för Spelare A att bygga vidare på scenariot.   

Detta presenterar ett problem för emergenta narrativ inom datorspel där rollen av Spelare A 

styrs av spelet (möjligen av en Drama Manager) och Spelare B styrs av en mänsklig spelare. 

Spelaren, precis som två skådespelare i en improviserad teater, måste förhålla sig till vissa 

regler för att upprätthålla dramat. Mateas och Sterns (2003) spel Façade är ett utmärkt 

exempel: trots att spelaren har frihet att välja att interagera med objekt när de vill och trots 

att de kan säga vad de vill så förväntar sig spelet att spelaren försöker förhålla sig till det 

presenterade dramat. Om spelaren beter sig oförskämt eller helt enkelt väljer att inte delta 

(genom att inte skriva eller göra något) så kommer de att bli tvingade att lämna lägenheten 

och därefter är spelet slut. Agenternas handlingar känns mer realistiska, men frågan är: följer 

en sådan spelomgång en dramaturgisk kurva?   

Christopher Vogler förklarar Joseph Campbells hjälteresa och applicerar den på filmmediet i 

sin bok The Writer’s Journey (1992). Han menar att alla människor har en inhemsk förståelse 

för den dramaturgiska kurva som går att hitta inom många fiktiva verk. Hjälteresan 

exemplifieras oftast med hjälp av Frank Baums Trollkarlen från Oz (1900) och George Lucas 

Star Wars (1977) men den appliceras även på berättelser där protagonisten inte går på ett 

bokstavligt äventyr. Han menar att resan också kan vara en inre resa, där hjälten brottas med 

hjärtat och sinnet (Vogler 1992). Skulle Façade ha varit ett linjärt drama så hade spelaren varit 

huvudkaraktären som träffar två gamla vänner som har djuprotade problem i sitt förhållande, 

och klimax hade skett när det gifta paret, Trip och Grace, inser att det var Trips rädsla för att 

hamna i ekonomiska bekymmer som orsakat spänningen som nästan hade sönder deras 

förhållande. Protagonisten uppfyller rollen som en sorts detektiv som genom att lyssna och 

tala med paret luckrar fram sanningen och upplösningen blir således ett lyckligt slut. Att 

återförena paret är målet och det dramatiska ödet i Façade, och spelets interaktiva natur gör 

att det emergenta narrativet kan ta formen av ett romantiskt drama eller en romantisk tragedi. 

Det är även argumenterbart att om spelaren försöker bryta mot reglerna så finns det ändå ett 

komiskt värde och klimax nås när parets tålamod tar slut.    

2.3.1 Hjälteresan 

Hjälteresan erbjuder användbar terminologi som sammanfattar breda och komplicerade 

begrepp (Vogler 1992). Hjälteresans dramaturgiska struktur består av tolv steg som är 

indelade i tre akter. Dessa tolv steg, enligt Volger, är:  

1. Ordinary World (den bekanta världen): Inom detta steg introduceras hjälten och den 

värld den befinner sig i.   

2. Call to Adventure (kallet): Ett problem presenteras och hjälten tvingas lämna den 

bekanta världen.  

3. Refuse the Call (vägran): Hjälten tvekar, men något i dess miljö ändras vilket ger den 

motivation.  



 10 

4. Meeting the Mentor (mötet med mentorn): Mentorn är en arketyp som uppmuntrar 

hjälten att svara kallelsen och stöttar den på vägen.  

5. Cross the First Threshold (första övergången): Hjälten har gett sig ut på äventyret och 

lämnar den bekanta världen bakom sig.   

6. Tests, Allies and Enemies (utmaningar, vänner och fiender): Hjälten bekantas med nya 

karaktärer; allierade och fiender.   

7. Approach to the Inmost Cave (närmandet av den innersta grottan): Hjälten närmar sig 

ett farligt område där den måste konfrontera döden eller ett annat farligt hot. Detta är 

den andra övergången.  

8. The Supreme Ordeal (den yttersta prövningen): Hjälten befinner sig på den lägsta 

punkten och måste konfrontera sin största rädsla. Vogler menar att hjälten måste “dö” 

så att den kan återfödas; ett moment där hjälten och dess mål sätts i verklig fara.  

9. Seizing the Sword (belöning): Genom att överleva den yttersta prövningen belönas 

hjälten med att få tag i nyckeln för att uppnå sitt mål  

10. The Road Back (återresan): Hjälten måste ta sig tillbaka till den bekanta världen och 

jagas nu av det som motarbetat den genom berättelsens gång.   

11. Resurrection (återuppståndelsen): Hjälten står inför döden ännu en gång och de 

motarbetande krafterna får ett sista försök innan de äntligen besegras. Detta är den 

tredje övergången.  

12. Return with the Elixir (återkomsten): Hjälten återkommer till den bekanta världen 

och har med sig något som ändrar dess värld till det bättre.   

  
Dessa begrepp är abstrakta och kan appliceras på olika typer av berättelser, vilket Vogler 

exemplifierar i The Writer’s Journey (1997). Han menar att moderna hjältar inte 

nödvändigtvis beger sig in i labyrinter för att slåss mot mytologiska varelser utan att deras 

äventyr istället tar dem till andra platser, verkliga eller abstrakta, och att det är förändringen 

hos protagonisten som sker när de lämnar det som är bekvämt och bekant bakom dem för att 

bege sig in i okänt territorium där de möter främmande figurer som utgör kärnan av 

hjälteresan. Det är en enkel struktur som han delar in i tre akter. I den första akten svarar 

hjälten kallelsen till äventyret. I den andra akten (den längsta akten) möter hjälten nya 

karaktärer och prövas. I den tredje och sista akten återvänder hjälten hem. 
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3 Problemformulering  

Louchart, Swartjes, Kriegel och Aylett (2008b) anser att fördelarna med emergenta narrativ 

är att de erbjuder spelaren en möjlighet att aktivt delta i ett interaktivt narrativ. Spelaren tar 

karaktärernas belsut åt dem och storyn utvecklas helt baserat på dessa beslut. Spelarens 

immersion upprätthålls och spelaren blir inte begränsad till en förskriven berättelse vilket gör 

att emergenta narrativ är engagerande för spelaren. I jämförelse menar Louchart et al. 

(2008b) att förgrenade narrativ erbjuder begränsad interaktivitet. De kan användas för att 

utveckla spelets handling, men kan trots det inte ses som helt interaktiva eftersom det inte 

pågår något riktigt utbyte mellan spelaren och berättelsen eller karaktärerna. Förgrenade 

narrativ åstadkommer endast ett återskapande av ett beslutsträd som är inbäddat i 

berättelsens handling.  

Trots detta är det få spel som utnyttjar sig av emergenta narrativ. I en studie gjord av Brand 

och Knight (2005) noterades att ungefär tre fjärdedelar av de 130 spelen som studerades hade 

någon form av narrativ medan endast en femtedel av spelen med narrativ använde sig av 

emergent narrativ. Detta kan vara för att begreppet fortfarande är svårbegripligt. Narrativ kan 

uppstå genom slump om händelseförloppet följer en dramaturgisk struktur och kan således 

upplevas tillfredställande, men samma spontana natur av slumpen kan även ha motsatt effekt 

(Mateas & Stern 2003). Således kan emergenta narrativ uppstå i spel som The Sims (2000), 

däremot finns det ingen garanti för att det behöver hända. The Sims är ett spel som erbjuder 

en spelvärld med regelsystem som agenterna förhåller sig till snarare än ett övergripande 

narrativ, och om rätt sekvenser av handlingar sker så kan spelaren konstruera ett narrativ 

utifrån det emergenta kaoset.   

Drama Managers är ett verktyg som ämnar att läsa av spelarens handlingar inom världen och 

försöka vägleda dem mot ett förutbestämt dramatiskt öde i hopp om att upprätthålla en 

dramaturgisk struktur. Det finns idag omfattande studier om olika modeller för Drama 

Managers; somliga med toppstruktur, andra med grundstruktur. Somliga använder sig av 

naturlig språk input (Weyhrauch 1997) och andra av inbäddad text (Spierling et al. 2002). 

Somliga är generella (Weyhrauch 1997; Spierling et al. 2002) andra genrespecifika (Mateas & 

Stern 2003 ). Trots denna omfattande kunskap så är Drama Managers fortfarande något som 

få spelutvecklare väljer att tillämpa inom industrin (Louchart et al. 2008b). Detta kan vara för 

att det finns bristfällig erfarenhet kring att författa för emergenta narrativ eftersom de skiljer 

sig från traditionellt linjärt berättande (Spierling et al. 2002), ett annat problem kan vara att 

de Drama Managers som tagits fram varit för komplicerade för professionellt bruk. Detta kan 

ha lett till mindre forskning inom ämnet emergenta narrativ än vad som existerar i nuläget. 

Syftet med denna studie var att utveckla en artefakt som var tänkt att innehålla en förenklad 

Drama Manager som ämnar producera emergenta narrativ och undersöka huruvida denna 

artefakt lyckas uppnå detta eller inte. Ett delmoment i studien var att bidra forskning till fältet 

genom att försöka definiera var gränsen mellan emergenta och förgrenade narrativ egentligen 

går.  

Frågeställningen lyder:   

 Hur beskriver testpersoner med erfarenhet av berättartekniker inom spel deras 

upplevelse av den skapade Drama Managern, och var går gränsen mellan emergenta 

och förgrenade narrativ?  
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3.1 Metodbeskrivning 

Frågeställningen besvarades med hjälp av en protoyp. På prototypen gjordes ett försök att 

applicera den förenklade Drama Managern. Prototypen skapades i Unity och var tänkt att 

innehålla en Drama Manager som hade ett narrativt ramverk baserat på Voglers tolkning av 

Joseph Cambells hjälteresa (Vogler 1992). Prototypen utvärderades genom tre 

utvärderingsmoment enligt den kvalitativa ansatsen (Barnum 2011: 136-140). Det första 

momentet omfattade ett speltesttillfälle i en kontrollerad miljö där speltestarna fick spela 

prototypen under observation. Detta följdes av ett intervjutillfälle där testpersonerna fick 

svara på semistrukturerade frågor (Williamson 2002: 242-243) och dessa intervjuer 

röstinspelades för att få retrospektiv tillgång till materialet.  I det tredje momentet 

analyserades den insamlade datan. 

3.1.1 Undersökningsmetod 

Testpersonerna fick testa prototypen i en kontrollerad miljö och fick därefter svara på 

intervjufrågor. Deltagarna fick spela prototypen tre gånger under observation. Delvis för att 

testpersonerna skulle få en chans att upptäcka om ett emergent narrativ existerade eller inte 

och delvis för att skulle få en chans att leka och experimentera med narrativet och lägga märke 

till eventuella mönster. Genom att observera testpersonerna när de interagerade med 

prototypen kunde användbar kvalitativ information om hur de uppfattar prototypen uppstå, 

exempelvis genom ansiktsuttryck och kroppsspråk (Barnum 2011: 138).   

Under intervjuerna ställdes semi-strukturerade frågor (Williamson 2002: 243). Anledningen 

till detta var att låta speltestarna uttrycka sina tankar och åsikter angående prototypen i 

generella drag, men ändå hålla diskussionen fokuserad på ämnet med vissa ledsagande frågor. 

Ostrukturerade intervjuer var inte av intresse då de är svårare att analysera till skillnad från 

strukturerade intervjuer som genererar data som är enkel att analysera (Østbye et al. 2003: 

102-103). Semi-strukturerade intervjuer riskerar också att generera data som kan vara 

svåranalyserad, däremot är det fördelaktigt att använda sig av semi-strukturerade intervjuer 

när det inte är helt självklart vilka resultat man söker, och man vill lämna utrymme för att 

hitta ledtrådar till vilka resultat som kan vara relevanta (Adams 2015). Då det inte var 

självklart vilka aspekter som påverkade hur emergent prototypen var, var en mer öppen 

intervjuform att föredra för att identifiera dessa aspekter. 

3.1.2 Urvalsgrupp 

Eftersom studien ämnade undersöka komplicerade begrepp kring narrativ och berättande 

(såsom emergent narrativ och aristotelisk dramaturgi) inom spel krävdes det att 

testpersonerna hade en viss erfarenhet om spel och narrativ. För att kunna svara på frågorna 

var deltagarna tvungna förstå sig på vad emergenta narrativ är. Således bestod urvalsgruppen 

av studenter från Högskolan i Skövde från inriktningarna inom dataspelsutveckling (med 

fokus på programmet Game Writing). Innan testet började blev testpersonerna informerade 

om vad undersökningen handlade om och fick en kort förklaring på de begrepp som var 

relevanta för frågeformuläret (se appendix A) som de sedan fick svara på. Här fanns en risk då 

de definitioner som erbjöds riskerade att färga resultaten och därför var det viktigt att sålla 

efter testpersoner som var insatta inom ämnet. Att undersöka huruvida kön och/eller etnicitet 

påverkade testpersonernas svar låg inte i fokus. Således sållades inte testpersonerna utefter 

externa faktorer utan snarare utefter deras kunskap om ämnet. 
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3.1.3 Etik 

Testningen skedde utefter de fyra etiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Østbye et al. 2003: 126-127). Testpersonerna 

kommer att meddelades om vad testningen gick ut på innan testtillfället. Innan testningen 

började fick deltagarna skriva på ett kontrakt där de gav sitt samtycke och de meddelades om 

deras rätt att avbryta undersökningen vid behov. Deras uppgifter hemlighålls och inom 

studien tilldelades de pseudonymer (exempelvis Olivia och Viktor).  

3.1.4 Diskussion 

Målet var att göra en Drama Manager som kunde producera ett emergent narrativ men en 

medveten risk var att den inte skulle kunna göra det, utan att det framtagna verktyget istället 

skulle bli så enkelt att resultatet blev ett förgrenat narrativ istället. Tanken var att om detta 

blev resultatet efter speltestningen så var studien ändå av värde då den ändå bidrog till att 

definiera var gränsen går mellan emergenta och förgrenade narrativ. Huruvida verktyget var 

enkelt att arbeta med eller inte var något som studien inte undersökte. Studien var bara 

intresserad av huruvida verktyget kan skapa emergenta narrativ eller inte och det skulle krävas 

en separat studie för att testa dess användarvänlighet.  

Prototypen testades på studenter trots att det fanns argument för att det vore lämpligare att 

testa verktyget på spelutvecklare, då det är de som förväntas använda det. Tillgängligheten på 

testpersoner riskerade då att bli begränsad eftersom många spelutvecklare är upptagna med 

sina egna projekt eller yrken och detta kunde leda till att svarsfrekvensen och väntetiden på 

svaren kunde blivit lång. Att boka tider med spelutvecklare kunde också blivit problematiskt 

om verktyget hade hunnit bli färdigutvecklat. Åsikten var att en följdstudie riktad mot 

spelutvecklare vore mer lämplig efter att en existerande version av verktyget fanns tillgänglig. 

Studenter blev således en kompromiss då de besitter den kunskap som eftersöktes och de var 

mer tillgängliga. 
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4 Projektbeskrivning  

Innan arbetet med prototypen kunde påbörjas behövdes en tydlig plan klargöras. Ett antal 

olika idéer om hur man skulle kunna skapa ett system för att producera emergenta narrativ 

lades fram. Ett sätt var genom att ha semi-autonoma agenter som utifrån ett beteendeträd kan 

ta beslut som passar situationen bäst. Exempelvis använde Carvalho, Clua, Pozzer, Passos och 

Paes (2017) ett system som kallades för Hierarchal Task Network (hierarkiskt 

uppgiftsnätverk) i deras projektarbete för att styra ett emergent narrativ genom autonoma 

agenter, vilket var en inspirationskälla för den metoden. Detta valdes dock bort eftersom ett 

sådant projekt skulle kunna falla utanför tidsramen för studien. En enklare metod för att 

generera emergens är genom att utnyttja slumpen, såsom många pen-and-paper-rollspel 

gjort. Det verkar finnas en viss konsensus inom spelindustrin om att slump kan leda till 

emergens inom digitala spel. Garth DeAngelis arbetar som producent åt Firaxis Games och 

han anser att deras spel, XCOM: Enemy Unknown, innehåller ett emergent narrativ 

(Alexander 2012). Spelet har ett övergripande narrativ som är avsiktligt enkelt så att spelare 

lättare ska kunna relatera till situationen: jorden blir attackerad av utomjordingar och 

spelaren måste besegra dem. En stor del av berättandet, menar DeAngelis, sker av spelaren 

när de spelar spelet. Om en soldat lever eller dör kan avgöras av ett tärningskast och kan tolkas 

som en del av intrigen i spelarens interna narrativ. XCOM: Enemy Uknown erbjuder även en 

funktion som inom vardagligt tal benämns som ”permanent död” eller ”ironman mode”, ett 

spelarläge spelaren kan aktivera i början av spelet och som har som funktion att blockera 

spelarens förmåga att spara (Canossa, Björk & Nelson 2014). Detta påverkar spelarens 

beslutsfattande och betyder att de måste acceptera konsekvenserna av feltagna beslut eller 

otur; tragedin lever kvar i spelarens minne eftersom den inte kan åtgärdas med en spar- och 

laddningsfunktion (Keogh 2013). Om spelaren enkelt kan åtgärda fel beslut eller tragiska 

händelser så kan det antas att spelet har en lägre känslomässig påverkan på själva 

spelupplevelsen vilket försvagar potentialen för ett betydelsefullt emergent narrativ. 

XCOM: Enemy Unknown är en inspirationskälla då spelet är relativt enkel i sin design om 

man jämför med andra spel, såsom Façade. Målet med artefakten var att skapa ett 

övergripande narrativ och ge spelaren agens under vägens gång där slumpen var tänkt att 

förändra utfallet. Det var tänkt att spelaren skulle kunna påverka slumpen genom olika beslut, 

men en del händelser skulle vara utanför deras kontroll och presentera situationer som 

spelaren var tvungen att reagera till. Artefakten försöker följa Vogler’s definierade kategorier 

inom hjälteresan. Artefakten förhåller sig till akt 1 (e.g. Ordinary World till Crossing the First 

Threshold) (Vogler, 1992). Detta för att speltestarna skulle få spela artefakten tre gånger om 

och för att de skulle kunna få uppleva ett betydelsefullt narrativ på kort tid skulle artefakten 

inte hinna utforska en fullständig hjälteresa. 

4.1 Berättelsestruktur 

4.1.1 Teori och planering 

Narrativet planerades utefter Vogler’s definition av hjälteresan (Vogler 1992). Tidigt 

beslutades det att det skulle vara svårt att skapa ett emergent narrativ (som också var 

betydande) om helheten av hjälteresan skulle inkluderas eftersom testsessionerna var tänkta 

att hållas korta. Det narrativa händelseförloppet för en hel hjälteresa definierades men för 

studiens syfte skulle artefakten enbart förhålla sig till akt 1, och avslutningsvis skulle den leda 

över till en teoretisk akt 2 som inte utvecklades för prototypen.  
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Spelets dramatiska öde var aningen linjärt med få förgreningar. Emergens sker huvudsakligen 

inom sekvenserna mellan de olika stegen inom hjälteresan. För att spelaren ska kunna ta sig 

från Call to Adventure till Refusal of the Call (Vogler 1992) måste de utföra ett antal uppdrag. 

Dessa uppdrag är konstruerade på sådana sätt att utfallen kan påverka andra uppdrag och 

somliga utfall lägger sig i spelets minne. Skulle en karaktär dö så ska inte den karaktären 

kunna dyka upp igen i ett senare skede. Alla uppdrag är konstruerade av så kallade “plot 

points” (intrig/händelsepunkter). Nelson et al. (2006) använder begreppet plot point för att 

beskriva en isolerad händelse som kan uppstå om rätt villkor uppfylls. I deras DODM är dessa 

plot points förskrivna, men det är Drama Managern som bestämmer vilken plot point som ska 

aktiveras när utifrån ett regelsystem. Denna studies artefakt fungerar snarlikt; om spelaren 

befinner sig inom ett visst område där någonting kan hända så kontrollerar den tänkta Drama 

Managern så rätt villkor har uppfyllts för att det ska hända.  

Det övergripande narrativet är mer förgrenande i sin struktur och akt 1 var planerad att ha två 

utfall som båda leder in till spelets tänkta akt 2. I ett försök att få in mer emergens var dessa 

grenar planerade att exekveras beroende på vad för handlingar spelaren hade utfört under 

spelets gång snarare än genom ett traditionellt dialogval. Ett system kallat för “karma” 

introducerades och som ökar eller minskar beroende på om spelaren gjorde bra eller dåliga 

handlingar (utefter författarnas egna perspektiv om gott och ont). Tanken var att detta värde 

var det som skulle bestämma utfallet för akt 1. Detta system satte tonen för artefaktens 

tematik. Spelet är löst inspirerat av Tibet och karaktärerna har tibetanska namn och element 

inom miljön hänvisar till Tibet, såsom att bönderna har jakar istället för kor och det finns 

tempel med munkar (religiösa följeslagare).  

Berättelsen bygger på stereotyper. Draken som hjälten ska besegra (berättelsens antagonist) 

blev en bokstavlig drake som hotar förinta spelarens värld och tvinga dem ut i det okända. För 

att stoppa dem introducerades en sorts McGuffin, ett objekt som karaktärerna bryr sig om och 

det används för att driva berättelsen framåt (Walker 2005: 296-297). Antagonisten vill åt 

objektet och spelets mentorfigur vill att spelaren ska skydda objektet och enligt spelets 

dramatiska öde så är syftet att spelaren ska misslyckas. Att tvinga spelaren att misslyckas 

skulle riskera att inskränka på spelarens interaktivitet och alternativa avslut till akt 1 

diskuterades. Exempelvis: vad skulle hända om spelaren istället för att lyssna på mentorn 

förråder honom? Ska spelaren ha möjlighet att alliera sig med antagonisten? Sådana utfall 

skulle i så fall avsluta berättelsen tidigare eftersom spelaren väljer att spela emot det tänkta 

dramatiska ödet, likt hur Trip och Grace kastar ut spelaren i Façade om spelaren bryter mot 

den etablerade estetiken. Problemet med studiens Drama Manager och dess tänkta design är 

att alla sådana utfall måste vara förskrivna eftersom Drama Managern inte kommer vara 

kapabel till att generera egna narrativ, till skillnad från Mateas och Sterns Beat-based Drama 

Manager (Mateas & Stern 2005) eller exempelvis en annan typ av Drama Manager kallad för 

”interpretation engine” som har en komplex struktur för att ständigt läsa spelarens 

handlingar och svara genom att presentera olika narrativa utfall utifrån en databas (Chauvin, 

Levieux, Donnart & Natkin 2015). Denna studies Drama Manager var inte tänkt att ha något 

sätt att tolka vad spelaren håller på med utan var snarare tänkt att registrera när spelaren 

utförde somliga handlingar eller befann sig på olika platser och när rätt villkor uppfylldes 

utfördes en eller flera korrelerande handlingar som kunde innehålla en viss mängd slump. Till 

exempel: i ett uppdrag ska spelaren hitta ett borttappat objekt och var detta objekt befinner 
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sig är slumpat varje spelrunda. Detta betyder att spelaren kommer att behöva komma på nya 

lösningar för att hitta föremålet varje ny spelomgång. 

Varje uppdrag designades och ritades upp i ett flödesschema innan de implementerades i 

artefakten. Detta för att ha en tydlig bild om vilka variabler som skulle användas, vilka olika 

utfall som var av relevans och hur dessa utfall kunde påverka andra uppdrag. 

 

Figur 1 Den övergripande strukturen för ett av uppdragen i spelet.  
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Figur 2 Inblick vid ett beslutsmoment där spelaren får ett val och där slump 
används för att bestämma utfallet. Om spelaren utfört ett tidigare uppdrag och fått 

tag på ett magiskt halsband får de möjlighet att använda valet längst till vänster. 

 

 

Figur 3 Sammanfattning av plot pointen, lista med variabler och potentiella 
utfall där utfallen med “major consequence” är sådant som Drama Managern var 
tänkt att hålla reda på emellan scener. Se figur 7 för att se hur variablerna ser ut i 

artefakten. 
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För att få in känslan av emergens i stegen inom hjälteresan var det viktigt att inte förhindra 

spelarens interaktivitet och låta dem ta beslut själva. Väljer man att undersöka den 

attackerade byn tillsammans med sin rival så måste inte spelaren följa sin rival. De kan till och 

med göra tvärtemot vad rivalen säger. Detta exemplifieras i figur 4 och 5. 

 

 

Figur 4 (1) Spelaren får välja att följa med rivalen eller inte. (2) Rivalen varnar 
för att inte uppmärksamma portvakten. 
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Figur 5 (3) spelaren struntar i att följa rivalen och attraherar portvaktens 
uppmärksamhet i alla fall.(4) Spelarens rival ifrågasätter spelarens beslutstagande. 

4.1.2 Praktisk implementation 

Trots att det övergripande narrativet är linjärt så har spelaren stor påverkan på det som 

händer mellan varje delmoment i berättelsen. För att spelaren ska kunna röra sig emellan Call 

to Adventure till Refusal of the Call (Vogler 1992) så måste de utföra åtminstone två av de tre 

planerade uppdragen. Uppdragen är tänkta att kunna påverka varandra; exempelvis kan en 

karaktär som spelaren tidigare hjälpt i gengäld kunna hjälpa spelaren i ett annat uppdrag. Ett 

problem kan ha flera olika lösningar och olika utfall som påverkar karaktärernas inställningar 

till spelaren. Spelaren kan även neka uppdrag, vilket auto-genererar en lösning till problemet 

baserat på slump. Narrativet uppmuntrar spelaren att försöka hjälpa karaktärerna de stöter 

på men spelet försöker inte förhindra spelarens valmöjligheter. Spelet har dock regler spelaren 

måste förhålla sig till. Om spelaren till exempel skulle reta upp en vakt för många gånger så 

kastas de i fängelse, vilket inte stämmer överens med det dramatiska ödet och spelet tar 

således slut efter en kort sekvens där spelaren får uppleva fängelselivet. För att detta inte ska 

kännas orättvist så ges spelaren ett antal varningar.  

När uppdragen planerades var det viktigt att skapa utfall som på något vis kunde påverka de 

andra uppdragen i spelet. Ett exempel på ett sådant uppdrag är uppdraget “yak_trouble”, där 
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spelaren kan hjälpa en bonde som brutit sitt ben. Bondens unge son måste ta över arbetet, 

men har aldrig skördat gården själv och är således nervös. Spelaren kan välja att göra jobbet 

åt honom. Lyckas de så blir han skyldig spelaren en tjänst som spelaren sedan kan utnyttja i 

ett av de andra uppdragen. Om man istället låter honom göra jobbet själv så kan man antingen 

ge honom goda eller dåliga råd, vilket antingen ökar eller minskar risken för att något dåligt 

ska ske (som att pojken tappar kontroll över jaken som skördar vilket kan leda till att han eller 

yaken dör). Skulle pojken tvingas döda yaken kan spelaren erbjuda sig att ta skulden för det 

vilket är ett alternativt sätt att få tag på pojkens tjänst.  

4.2 Arketyper och karaktärer 

4.2.1 Synopsis 

Spelaren träder in i rollen som en “scion”, en titel de delar tillsammans med en karaktär vid 

namn Gamakha som fungerar som både en hjälp-karaktär och som en rival. Titeln tilldelas 

dem som är av en blodlinje som är kopplad till profetior och till en McGuffin som används för 

att driva narrativet. Denna McGuffin är ett föremål som kan besegra den ondskefulla drake 

som förutspås anfalla byn som de bor i. Spelaren och dess rival genomgår en livslång 

träningsprocess för att skydda mot detta hot och de befinner sig på deras sista prövning som 

kallas för “the Trial of Character”. Introduktionen leder över till spelets Call to Adventure; 

spelaren måste avsluta sin träning och för att göra detta skickas de ut i byn för att interagera 

och hjälpa folket som bor där. I byn ryktas det om att en grannby blivit attackerad och bränd 

till grunden och spelarens rival vill undersöka situationen. Detta är spelets Refusal of the Call. 

Spelaren får två olika kall som står i konflikt till varandra vilket är något Vogler kallar för 

conflicting calls (Vogler 1992: 129). Spelaren kan välja att följa med sin rival för att undersöka 

läget vilket går emot deras mentors beordran att stanna i byn och slutföra sin träning, eller så 

kan de välja att stanna och låta rivalen gå ensam och på så vis neka rivalens kall till äventyr. 

Oavsett vad spelaren väljer att göra så blir de stoppade och förda till sin mentor, vilket är 

spelets Meeting the Mentor. Mentorn berättar att ödet rör sig snabbare än förväntat och att 

träningen måste slutföras, och beroende på hur spelaren agerat genom spelet kan antingen de 

eller rivalen bli belönade med spelets McGuffin, den magiska artefakten. Detta ska sedan leda 

till prototypens sista moment: Crossing the First Threshold (Vogler 1992). Draken attackerar. 

Om spelaren fick artefakten så kommer rivalen stjäla den och alliera sig med draken och om 

det var rivalen som fick artefakten så kommer han försöka besegra draken själv och 

misslyckas. Spelaren uppmanas lämna byn för att röra sig in i en teoretisk akt 2: Tests, Allies, 

Enemies. Om de väljer att försöka slåss mot draken kommer de möta samma öde som sin rival.  

4.2.2 Arketyper 

Vogler lyfter upp ett antal arketyper han anser vara användbara, men pga. prototypens 

begränsade spelrum utnyttjas enbart ett fåtal av dessa. Berättelsen börjar med att spelaren får 

möta sin mentorsfigur som karaktärer i spelet hänvisar till som mentor eller mästare. Spelaren 

kan under spelets gång besöka mentorn och ställa frågor. Frågorna är enbart där för 

exposition. 

Spelarens rival Gamakha uppfyller funktionen av vad Vogler kallar för “shapeshifter” (Vogler, 

1992: 75-80). Inom traditionell media så fungerar denna arketyp som ett osäkert element 

inom berättelsen som skapar spänning, osäkerheten kring huruvida en karaktär är en vän eller 

fiende till protagonisten. Traditionella mediers narrativ är dock oföränderliga, vilket 

presenterar en intressant möjlighet för arketypen inom ett datorspel som har narrativ som 
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kan forma sig efter spelarens agerande. Rivalens funktion i berättelsen är således inte fixerad 

utan kan ändras; rivalen kan agera som en hjälpkaraktär eller som en antagonist. Såsom 

narrativet är planerat separeras rivalen och spelaren efter akt 1 men det vore kanske mer 

intressant om rivalen kunde följa med spelaren in i det okända som en allierad.  

Slutligen finns det en karaktär som Vogler kallar för “shadow” (Vogler 1992: 83-87). Denna 

roll uppfylls av draken. Denna karaktär är däremot underutvecklad, den har syftet att få igång 

berättelsens äventyr och i teorin ska ge spelaren syftet att kämpa för något. Varför draken 

attackerar och driver spelaren ut i det okända är inte lika relevant för artefakten som att 

faktiskt få spelaren ut i det okända; skulle vidare arbete ske på prototypen skulle denna 

karaktären antagligen behövas utvecklas mer men för studiens syfte uppfyller den sin roll.  

Andra arketyper existerar inom spelets uppdrag, som till exempel en handelsman som 

uppmanar spelaren att göra något olagligt. Denna handelsman uppfyller rollen Vogler kallar 

för “trickster” (Vogler 1992: 89-92). I artefakten lutar karaktären mer åt komedi än allvar och 

har ingen vidare påverkan för det specifika uppdraget. Därför har den heller ingen djupare 

inverkan på det övergripande narrativet. Ett antal olika hjälpkaraktärer existerar också, men 

precis som med spelarens rival så är dessa karaktärers roller inte fixerade utan beror på vad 

för handlingar spelaren har utfört tidigare.  

4.2.3 Emergenta aspekter inom narrativets design 

Prototypen har huvudsakligen två sätt att främja känslan av emergens. Det första sättet är 

genom slumpen. Utfallet av ett flertal handlingar inom artefakten bestäms av ett tärningskast. 

Spelaren kan påverka oddsen av tärningskastet (för att få bättre eller sämre odds) likt hur pen-

and-paper-rollspel fungerar. Exempelvis behöver spelaren i ett uppdrag skaffa fram ett paket 

som en karaktär, bonden Wangmo, äger. För att kunna få tag i detta paket har spelaren 

möjlighet att förhandla med Wangmo och kan be honom lita till spelarens roll som scion för 

att ge upp paketet. Spelaren kan påverka sannolikheten att Wangmo är medgörlig genom att 

säga rätt saker i den föregående dialogen. Det garanteras däremot aldrig att spelaren kan få 

tag i paketet på det här sättet.  

Slumpen används även för att bestämma somliga handlingar som NPCer kan ta bortom 

spelarens inflytande. Det första spelaren uppmanas att göra i början av spelet är att prata med 

sin rival. Rivalen kan gå till ett av tre områden, vilket är ett helt och hållet chansbaserat beslut. 

Spelaren kan välja att följa med rivalen eller gå sin egen väg. Spelaren kan till och med strunta 

i att prata med rivalen, vilket är något rivalen reagerar på. Detta ger en känsla av trovärdighet; 

karaktärerna ska kunna märka och reagera på spelarnas beteende. Däremot är det inget som 

genomsyrar artefakten. Likt många andra RPG-spel så kommer karaktärerna ibland säga 

saker som kanske upplevs som ludonarrativ dissonans (Seraphine 2016). Till exempel: det 

finns ett uppdrag där man ska hjälpa en liten flicka hitta sin borttappade docka. Flickans mor 

berättar för spelaren att de besökte marknaden tidigare och att dockan antagligen finns där 

någonstans. Efter att man accepterat uppdraget kan man omedelbart prata med flickans 

mamma som genast frågar om man hittat dockan, trots att man inte ens har lämnat hennes 

hus. Detta är något som kan åtgärdas men kräver för tillfället ett antal villkorskontrollerare 

och är inte skalbart i den nuvarande versionen av artefakten.  

Det andra sättet att generera emergens på är att se till så att spelarens handlingar har en 

påverkan på spelvärlden. Om spelaren hjälpte bondens son, som heter Khetsun, så kan de 

utnyttja en tjänst av den karaktären. Om sonen råkade ut för en olycka skulle det valet vara 
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stängt för spelaren. Vilken ordning spelaren utför uppdrag i presenterar olika lösningar. En 

blandning av orsak och verkan tillsammans med slump gör att spelaren inte ska kunna utföra 

samma strategi varje gång de spelar spelet; vad som fungerade en gång behöver nödvändigtvis 

inte fungera nästa gång.  

En risk med detta är att spelaren kanske misslyckas med alla uppdrag. Därför konstrueras 

uppdragen på ett sådant sätt att det alltid finns en lösning. Till exempel, om spelaren inte kan 

få tag på dotterns docka kan de be sin rival om hjälp, men om de gör detta så är de skyldiga 

rivalen en tjänst vilket aktiverar ett annat uppdrag som spelaren måste utföra innan de kan ta 

sig vidare till nästa del av berättelsen (även detta uppdrag kan nekas, genom att välja 

kallsinniga dialogval, vilket i så fall gör rivalen väldigt sur på spelaren och bär konsekvensen 

att rivalen aldrig kommer hjälpa en igen). 

4.3 Praktiskt utförande 

När det praktiska arbetet påbörjades fanns det en tydlig bild om vad spelet skulle vara. Spelet 

skulle ha en 2D-topdown vy (spelaren och spelvärlden ses från ovan) och te sig likt gamla RPG-

spel, såsom The Legend of Zelda (1986) fast med fokus på interaktion snarare än strider. 

Spelmekaniken kretsar kring att spelaren självmant går runt och utforskar och interagerar 

med de karaktärer de stöter på. Inom dialogerna får de svarsmöjligheter i form av canned text 

responses, vilket är svarsalternativ som är förskrivna av spelutvecklarna (Brusk 2014:31). 

4.3.1 Unity och Fungus 

Prototypen utvecklades i Unity (unity.com), ett program för att utveckla datorspel och 

applikationer i 2D- eller 3D-mijlö. Tanken med att använda Unity var att ett spel utvecklat i 

en 2D-miljö ansågs möjliggöra en högre grad av emergens jämfört med exempelvis Twine 

(twinery.org), ett program för att skriva textbaserade spel och berättelser med HTML. 2D-

miljön skulle möjliggöra fler emergenta situationer då spelarens position i spelvärlden och 

fysiska handlingar då hade möjligheten att bidra till situationerna som var tänkta att 

producera emergens. Genom att kontrollera ifall spelaren befann sig på en viss plats i världen 

var det möjligt att låta detta faktum uppfylla villkor som i sin tur producerade förutbestämda 

utfall. Genom att producera ett antal möjliga situationer där dessa kontroller utfördes och att 

kontrollerna i förhållande till varandra producerade olika utfall ansågs i detta fall kunna leda 

till emergens.  

Vidare använde sig prototypen av ett tillägg till Unity för textberättande, kallat Fungus 

(fungusgame.com). Syftet med att använda Fungus var att producera en förgrenande 

textbaserad struktur för det skrivna narrativet som skulle bli det grundläggande ramverket för 

all skriven text i spelet. Fungus gör det möjligt att skriva in text i noder som kan sättas ihop 

med varandra för att åstadkomma i Fungus så kallade “flowcharts” (flödesscheman) vilka 

möjliggör en förgrenande struktur för textförmedling, inte helt olikt hur Twine fungerar. När 

prototypen körs i Unity kan då olika flödesscheman presenteras i en textförmedlare som gör 

det möjligt att berätta historier.  
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Figur 6 Exempel på hur ett flödesschema i Fungus kan se ut. 

Användandet av Fungus gav flera fördelar. Tack vare Fungus var det inte nödvändigt att 

programmera en egen textpresenterare och heller inte ett system för förgreningarna som 

skulle skapas. Istället kunde fokus läggas på att skapa systemet som skulle användas för att 

producera emergenta narrativ. Fungus förde emellertid med sig sina egna problem och 

begränsningar. En del var möjliga att övervinna, andra inte. Till exempel fanns problem med 

att göra plot-points globala så att de kunde användas överallt i spelet. Fungus använder sig av 

sina egna variabler och har ett eget sparsystem för att lagra variabler globalt vilket medför 

vissa försvårande omständigheter när det gäller att programmera i den valda spelmotorn. 

Detta system var initialt känsligt för förändringar mellan scener och ibland sparades inte 

variablerna som de skulle. Anledningen till detta var en konflikt mellan Fungus och Unitys 

system för objektritningar (prefabs). Objektritningar fungerar som en mall för olika objekt 

som kan användas i spelet och gör att objektet enkelt kan kopieras och användas på olika 

platser. Vidrördes objektritningen som ansvarade för sparsystemet, tenderade den att ha 

sönder instansen av sparsystemets objekt så att sparsystemet glömde bort variablerna. Genom 

att undvika att röra vid objektritningen kunde risken att förstöra systemet minskas betydligt. 
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Figur 7 Exempel på variabellista i Fungus. Notera att variablerna betraktas 
som publika och därför kan kontrolleras och ändras från andra flödesscheman. 

Det var nödvändigt att lista ut hur kommunikation mellan flödesscheman skulle fungera för 

att möjliggöra att information om spelets tillstånd skulle kunna uppdateras och kontrolleras 

mellan olika karaktärer. Detta gjordes genom att varje karaktär och interagerbart objekt fick 

minst ett flödesschema vardera (ibland kunde en karaktär ha flera flödesscheman om de 

aktiverades någon annanstans än direkt på karaktären), medan en mindre uppsättning 

globala flödesscheman ansvarade för kommunikationen mellan de lokala flödesscheman som 

fanns. Det viktigaste att föra med sig mellan olika flödesscheman (och scener i prototypen) var 

booleska värden som kontrollerade om ett särskilt villkor hade uppfyllts. När villkoren 

uppfyllts förändrades spelets tillstånd på något sätt och tillsammans med andra uppfyllda 

villkor kunde ytterligare villkor på en högre nivå uppfyllas. Dessa villkor motsvarade på den 

högsta hierarkiska nivån de plot points som avsågs finnas i berättelsen och lagrades därför i 

de globala flödesscheman som fanns. De booleska värdena hade inte kunnat lagras lokalt hos 

karaktärerna då de i så fall inte hade kunnat uppdaterats när karaktärerna av någon anledning 

tillfälligt inte var närvarande i spelvärlden. 

4.3.2 Utvecklingen av användbara algoritmer 

För att kunna skapa Drama Managern ansågs inte Fungus tillräckligt för att producera 

emergens då dialogval i sig inte producerar emergenta narrativ, utan förgrenade narrativ. För 

att komplettera dialogvalen i spelet framtogs ett system som syftade till att kontrollera villkor 

i spelet som inte var bundna till dialogen. Detta system kallades för en “Condition Checker” 

(villkorskontrollerare). Medan Fungus hanterade villkor som skulle uppfyllas i spelets dialog, 

syftade villkorskontrolleraren till att producera effekter baserade på skeenden i den fysiska 

världen. Exempel var bland annat förflyttningar av NPCs, aktiverande av olika flödesscheman 

och visuella effekter eller fysiska förändringar i mijön. Detta skedde genom att kontrollera 

olika objekts position i spelet mot varandra, genom att titta på deras kollisionsboxar. Systemet 

användes för att kontrollera om spelaren befann sig på en viss plats och om så var fallet skulle 

detta leda till en önskvärd effekt. Exempelvis förändrades en karaktärs attityd till spelaren för 

att spelaren gjorde intrång i karaktärens bostad. 
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Figur 8 Exempel på villkorskontrollerare. Denna kontrollerar om spelaren 
befinner sig på en utlösare och aktiverar ett annat objekt när den är det. 

 

Det antogs att detta system skulle producera emergenta situationer. Baserat på vilka av 

villkoren i världen som uppfylldes blev andra villkors uppfyllnad omöjlig i likhet med hur 

systemet i Crusader Kings 2 fungerar. Dog exempelvis bondens jak och spelaren berättade för 

bonden att det var Khetsuns fel skulle det inte längre vara möjligt att kräva en tjänst av 

Khetsun för att man hjälpt honom att hantera jaken. Möjligheten att vissa villkor 

diskvalificerar andra är en funktion som används i exempelvis DODM (Nelson et al. 2006). 

Khetsuns död blir då det som motsvarar en permanent förnekare i DODM. 

Det uppstod en del problem med villkorskontrolleraren och den genomgick ett antal 

iterationer fram till att prototypen färdigställts. De främsta problemen innefattade att få 

algoritmen att kontrollera mer än en kollision som villkor, vilket löstes med en lista som 

kontrollerade kollisioner mot booleska värden som sattes till sanna om kollisionen skett. Om 

hela listan uppfyllts sattes ett mästarvillkor till sant och villkorskontrolleraren producerade 

då en önskad effekt. 

Ett annat problem var att villkorskontrolleraren uppdaterades i realtid och detta gjorde att 

objekt aktiverade av den inte kunde stängas av när det behövdes. Därför krävdes ytterligare 

ett verktyg för att aktivera effekter i spelet som tillät att detta bara skedde en gång. Detta 

verktyg, kallat ”Set Status” (statussättare), började som en enkel strömbrytare för att aktivera 

eller avaktivera ett objekt men utvecklades till att ta emot flera objekt i en lista och gav 

utvecklaren möjligheten att välja mellan att aktivera samtliga objekt, avaktivera samtliga 

objekt eller vända det aktiva tillståndet för objekten från det ena till det andra (aktiv till inaktiv 

och inaktiv till aktiv). 
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Figur 9 Exempel på statussättare. Då denna har “flip active” ibockad aktiveras 
eller avaktiveras objekten i listan beroende på vilket tillstånd de befinner sig i när 

algoritmen körs. 

En tredje algoritm som producerades var ett system för förflyttning av NPCs kallat “Npc 

Movement”. För att världen skulle upplevas levande och för att skapa dynamik mellan 

spelaren och olika karaktärer fick NPCs möjligheten att förflytta sig i världen baserat på olika 

uppfyllda eller förutbestämda villkor. Detta ansågs öka känslan av att de utförde autonoma 

beteenden. Autonoma beteenden är en nyckel till emergens enligt Aylett (1999) och 

förflyttningssystemet var därför tänkt att göra NPCs mer självständiga och därigenom 

förstärka känslan av emergens i spelet. 
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Figur 10 Fig. x. Exempel på NPC-förflyttare. Denna förflyttar rivalen mot två 
punkter, en i taget, innan den stannar. “Stop for nothing” gör att rivalen ignorerar 

om spelaren är i vägen för den. 

Till sist fanns en enklare algoritm som endast syftade till att sätta igång ett flödesschema i 

Fungus på en bestämd nod och därigenom köra en speciellt avsedd del av flödesschemats 

dialog. Denna algoritm var viktig för att kunna översätta C#-variabler från resten av spelet till 

Fungus-kod. 

Dessa fyra algoritmer tillsammans med Fungus blev essentiella för att producera prototypen. 

Genom att koppla dessa system till varandra kunde en relativt komplicerad struktur av olika 

villkor och effekter som avlöste varandra skapas och det var möjligt att använda algoritmerna 

för många olika syften. Dessa samband ställde dock ofta till problem då strukturen inte 

nödvändigtvis följde någon vedertagen modell för vilka algoritmer som skulle användas i 

vilken ordning och detta ledde till att det var svårt att bibehålla den logiska följden mellan 

algoritmerna. Detta ledde till att många buggar uppstod och buggarna krävde tid från arbetet 

med att implementera andra delar av prototypen. 

 

 

Figur 11 Objektstruktur för en enkel strömbrytare. Objekt markerade med “CD” 
innehåller en villkorskontrollerare och objekt markerade med “SS” innehåller en 

statussättare. De omarkerade objekten är utlösare. 

4.4 Reflektion 

Medan framställandet av artefakten varit ett mestadels framgångsrikt företag så finns det en 

del brister. En struktur har skapats som bör kunna användas för att utvärdera emergens och 



 28 

testpersonernas attityd till artefakten, men huruvida den framtagna strukturen inkluderar en 

Drama Manager är inte lika självklart. 

Den ursprungliga tanken var att ett system för att hantera dramaturgin i prototypen skulle 

framställas. Medan den existerande strukturen möjliggör berättande där olika handlingar kan 

leda till olika utfall, och medan strukturen är enkel i sitt utförande, så är strukturen inte 

skalbar. Syftet var att producera ett verktyg för att enkelt konstruera plot-points, men 

verktyget är inte lättanvänt. Istället består systemet av olika algoritmer som samarbetar med 

varandra, men som inte är en enhet. Detta ledde till att systemet heller inte är anpassningsbart 

till andra projekt. 

Ett annat område att ifrågasätta var valet av hjälteresan som grund för narrativet i prototypen, 

att utgå från en toppstruktur med en drama manager och med förgrenade narrativ som 

potentiell utväg om emergens inte skulle kunna uppstå. Alternativet hade varit att använda sig 

av en bottenstruktur med autonoma agenter som konstruerar det emergenta narrativet. 

Denna utgångspunkt diskuterades som alternativ till den valda metoden, då det förmodligen 

hade varit enklare att producera emergenta situationer med den lösningen. Till exempel 

föreslogs det att skapa en RPG-liknande prototyp där man skulle samla en grupp äventyrare 

och där karaktärernas attribut skulle påverka deras beteende i världen i förhållande till 

omgivningen, spelaren och till varandra. Dock skulle problemen överväga fördelarna då ett 

sådant system hade varit både tekniskt avancerat och svårt att anpassa efter en dramaturgisk 

struktur. Dessutom hade det varit svårare att motivera att artefakten vore utvärderingsbar om 

framställandet av en sådan artefakt misslyckades med att skapa autonoma agenter.  

Därmed går det att argumentera för att metoden som valdes var rätt metod för 

undersökningens omfång. Trots att prototypen eventuellt inte innehåller ett faktiskt system 

för drama management bör det vara möjligt att utvärdera testpersonernas attityd gentemot 

artefakten och bedöma om den producerar emergenta narrativ eller inte. Strukturen kan även 

ligga som grund för att i framtida projekt skapa en faktisk Drama Manager. 

4.5 Pilotstudie 

Inför pilottestet valdes två testspelare ut som föll inom urvalsgruppen. Eftersom testningen 

gick ut på att spela igenom spelet tre gånger testades först två olika metoder: i den första fick 

spelaren spela fritt utan någon vägledning och vid det andra tillfället uppmuntrades spelaren 

att spela varje spelomgång annorlunda och pröva på saker de i normala fall inte skulle pröva 

sig på.  I båda fallen följdes speltestningen upp av ett intervjutillfälle med ett semi-strukturerat 

frågeformulär (se appendix B). Frågorna i formuläret berörde testpersonernas upplevelser av 

artefakten i sin helhet och delades in i fyra kategorier. Den första kategorin berörde emergens 

och generella intryck av spelet för att ta reda på om testpersonerna uppfattade artefakten som 

emergent eller inte. Den andra kategorin berörde hur testpersonerna upplevde karaktärerna 

ur en narrativ synvinkel för att se om testpersonerna kunde identifiera Vogler’s arketyper i 

karaktärerna (Vogler 1997) och den andra berörde om karaktärerna uppfattades ha autonoma 

beteenden. Den tredje kategorin handlade om narrativet för att se om testpersonerna kände 

att spelet hade en dramaturgisk struktur och om de kunde se några likheter med andra spel. 

En fråga som ställdes under denna kategori kan anses vara den mest relevanta för studien, 

den som frågade om testpersonerna upplevde att det fanns något som påverkade berättelsen i 

någon särskild dramaturgisk riktning. Syftet med denna fråga var att se om testpersonerna 

upplevde att Drama Managern hade någon effekt på narrativet. Den sista kategorin 
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tillfrågades testpersonerna om miljön för att ta reda på om 2D-formatet hade någon effekt på 

hur förutbestämd artefakten upplevdes jämfört med om artefakten skriven helt i text. 

4.5.1 Utförande 

Det initiala resultatet av testningen var positivt för studiens syfte, däremot behövde somliga 

frågor i frågeformuläret revideras, samt att en tredje metod utvecklades. Pilottestet behövde 

således en till testperson. Den tredje metoden gick ut på att vid den första omspelningen 

uppmuntra spelaren att spela annorlunda och sedan vid den andra omspelningen försöka 

spela exakt som de gjorde vid den första spelomgången. Detta för att testpersonen skulle 

kunna märka att artefakten innehöll tillräckligt mycket varians för att två identiska 

spelomgångar skulle vara osannolika.  

Den första versionen av frågeformuläret innehöll direkta referenser till hjälteresan. Alla dessa 

referenser togs bort och frågorna omformulerades, vilket gynnade studien. Av frågorna som 

tidigare innehöll referenser till hjälteresan gjorde de två senare testpersonerna egna 

kopplingar till hjälteresan vilket tyder mer på att den dramaturgiska grunden i artefakten är 

igenkännbar eftersom deras svar inte var färgade av hur frågorna inom frågeformuläret var 

formulerade.  

Själva speltestningen tog mycket längre tid än planerat. Det var till en början planerat att 

speltestningen skulle ta cirka tio till femton minuter, men speltestningen visade sig kunna ta 

upp emot 45 minuter. Eftersom artefaktens design är öppen för att låta spelarna testa fritt 

betyder detta att somliga spelare kanske lägger mer tid på att utforska än andra. 

Huvudsakligen så var det den första spelomgången som tog tid, eftersom spelarna då lärde 

känna spelet och läste all den text som presenterades. I spelomgångarna gick det således 

snabbare eftersom de hade fått en bild av hur miljön såg ut och de var mer benägna att hoppa 

över bekanta dialoger snarare än att läsa dem.  

Speltestningen plågades av ett antal buggar. Värst var speltillfälle ett då det fanns en bugg som 

förhindrade spelaren att ta sig vidare i spelet. Ett flertal buggar kunde identifieras under alla 

speltillfällen och kunde därefter korrigeras. Detta var ännu en anledning till varför det var bra 

att observera testtillfällena då forskarna kunde ingripa och potentiellt vägleda dem omkring 

buggarna. Hade speltestningen skett utan observation skulle det finnas en risk att spelarna 

inte skulle kunna avsluta spelet.  

4.5.2 Kort sammanfattning av pilottestet 

Tre speltestare fick spela artefakten tre gånger och på varje deltagare prövades en annorlunda 

metod. I den första metoden fick spelaren spela och agera fritt fri från utomstående influens. 

I den andra metoden uppmanades spelaren att försöka spela annorlunda varje spelomgång. I 

den tredje metoden uppmanades spelaren i den första spelomgången spela annorlunda och i 

den andra spelomgången försöka spela exakt som de gjorde första gången. Den tredje metoden 

fungerade bäst för studiens syfte. Frågeformuläret fick små revideringar mellan testsession ett 

och två men var densamma mellan två och tre och frågorna var tillräckliga. Det fanns inget 

behov av vidare redigering eller utökande av frågeformuläret.  
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5 Utvärdering 

Artefakten bestod av fyra inom Unity så kallade “scener” (levels/nivåer). Mest utvecklingstid 

spenderades på den första scenen. Det var här de designade uppdragen implementerades. 

Efter att spelaren utfört två uppdrag i första scenen så går spelet över till scen två som bygger 

upp till slutet. Scen två består av ett uppdrag som spelaren kan utföra eller neka. Oavsett vad 

spelaren väljer så går spelet över till scen tre där spelet räknar spelarens karma och ger ett av 

två avslut. Den fjärde scenen är ett fängelse som spelaren kan hamna i om de bryter mot lagen 

en för många gånger och denna scen är ett alternativt avslut till artefakten. 

Nio testpersoner intervjuades enskilt och varje intervju tog omkring en timme att utföra. 

Speltestningen tog omkring 30 till 45 minuter och intervjun omkring 10 till 15 minuter. Vid 

testtillfället deltog en deltagare, en intervjuledare och en observatör. Alla deltagare tillhörde 

målgruppen där majoriteten bestod av studenter från Dataspelsutveckling - Game Writing 

från varierande årskurser, samt en andel studenter från Dataspelsutveckling - Design. Innan 

speltestningen påbörjades fick testpersonerna skriva under ett kontrakt där de garanterades 

anonymitet och rätten att avsluta studien vid behov. Testpersonerna fick även läsa igenom ett 

informationsunderlag om emergenta narrativ för att bekanta dem med studien (se appendix 

A).  

Under speltestningen fick deltagarna spela artefakten tre gånger: första gången fritt, andra 

gången uppmanades de att spela annorlunda och tredje gången att försöka spela som de gjorde 

första gången. Speltestningen observerades delvis i syfte att ingripa vid fall av buggar eller om 

testpersonen inte visste vad de skulle göra för något, men också för att samla in data för att 

komplettera undersökningen. Intervjun röstinspelades och intervjufrågorna följde ett 

semistrukturerat frågeformulär (se appendix B). 

Efter att fyra testpersoner deltagit skedde en del buggfixar för allvarliga återkommande 

problem som uppstod under testsessionerna. Dessa ändringar åtgärdade enbart problemen 

och lade inte till något nytt innehåll. 

Efter att alla intervjuerna genomförts analyserades svaren för att identifiera trender och bryta 

ut intressanta kommentarer från individuella testpersoner. 

5.1 Deltagarna 

Av de nio som deltog var 7 från programmet Dataspelsutveckling – Game Writing och 2 från 

Dataspelsutveckling – Design. 3 kvinnor och 6 män. Alla som deltog var mellan åldrarna 20-

30. Utöver detta insamlades ingen mer information om testpersonernas bakgrund. Deras 

engagemang och förhållning till artefakten observerades. 

Identitet Tabell 1 Personbeskrivningar 

Testperson 1 

(Olivia) 

Kvinna, 20-25 år. Game Writing student, årkurs 3. Aningen blyg och 

försiktig person. Hade en utforskande spelstil. Verkade uppskatta sin 

upplevelse med artefakten. 

Testperson 2 

(Sofia) 

Kvinna, 20-25 år. Game Writing student, årkurs 3. Beskrev sig själv som 

en ”completionist” (spelare som vill se allt ett spel har att erbjuda) och 
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verkade vilja utforska och klara av allting artefakten hade att erbjuda. 

Var ganska fåordig på vissa frågor under intervjun. 

Testperson 3 

(Karla) 

Kvinna, 20-25 år. Game Writing student, årkurs 3. Var inte engagerad i 

spelet. Stötte på flera buggar som verkade orsaka frustration. Fick aldrig 

en komplett genomspelning av artefakten på grund av buggarna. 

Svarade osäkert och avvaktande under intervjun.  

Testperson 4 

(Jens) 

Man, 20-25 år. Game Writing student, årkurs 1. Mycket engagerad under 

spelningen. Tänkte högt och uttryckte starka känslor, speciellt vid 

lättsamma tillfällen under spelomgången. Log och skrattade. Svarade 

entusiastiskt och utförligt på intervjufrågorna. 

Testperson 5 

(William) 

Man, 25-30 år. Game Writing student, årkurs 1. Mycket engagerad under 

spelningen. Svarade positivt vid intervjun men utvecklade inte sina svar 

så mycket.  

Testperson 6 

(Magnus) 

Man, 20-25 år. Game Writing student, årkurs 1. Hade mycket fokus 

under speltestningen men uttryckte inte så mycket känslor. Förhöll sig 

positivt till intervjun. Svarade utförligt. 

Testperson 7 

(Fredrik) 

Man, 20-25 år. En av de två designerstudenterna, årkurs 3. Uttryckte 

intresse för genren storydrivna spel. Har ett hobbyintresse för skrivande. 

Utforskade inte så mycket utan följde de narrativa brödsmulorna som 

fanns. Svarade reflekterande under intervjun. 

Testperson 8 

(Lukas) 

Man, 25-30 år. Analyserade spelet under spelomgången. Game Writing 

student, årkurs 3.  Verkade vilja försöka ha sönder artefakten (bugg-

testning). Uppskattade spelomgångarna trots de buggar som uppstod. 

Svarade utförligt. 

Testperson 9 

(Viktor) 

Man, 20-25 år. En av de två designstudenterna, årkurs 3. Hade sin egen 

uppfattning om begreppet ”emergenta narrativ”. Ställde sig skeptisk till 

artefakten från början och visade ingen entusiasm. Förhöll sig kritiskt 

till designvalen i artefakten.  

 

5.2 Resultat 

Intervjufrågorna var indelade i fyra kategorier: generella frågor om spelupplevelsen, frågor 

om karaktärerna, frågor om narrativet och frågor kring miljön i själva artefakten. 

5.2.1 Helhetsintryck 

De initiala frågorna om spelupplevelsen berörde deltagarnas första intryck av studiens 

artefakt och till hur stor variation av möjliga händelser och utfall de uppfattade att spelet 

innehöll (se appendix C frågor 1.0 till 1.5). Syftet med frågorna var att skapa en uppfattning av 

hur emergent upplevelsen uppfattades och om det fanns några tydliga indikationer på om 

artefaktens Drama Manager producerade ett emergent narrativ eller om deltagarna snarare 

identifierade en förgrenande struktur. 
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Samtliga testpersoner gav sina första intryck av artefakten, och 6 av 9 testpersoner (Olivia, 

Karla, Jens, William, Fredrik och Lukas) uppfattade artefakten som RPG-liknande, och Jens, 

William och Magnus antydde att grafiken upplevdes enkel. Jens och Lukas beskrev 

upplevelsen som programmerad i förväg och på vissa sätt förutbestämd medan 6 av 9 (Olivia, 

Sofia, Karla, William, Magnus och Fredrik) testpersoner menade att det varierade; William 

beskrev det som att man måste ta sig från punkt A till punkt B men att vägen dit tillåter mycket 

variation. Fredrik tyckte att den övergripande berättelsen kändes förutbestämd och att rivalen 

Gamakha, som agerade vägledare, fick Fredrik att känna sig styrd av spelet. Däremot menade 

Fredrik att även om spelet uppmuntrar en att följa Gamakha så tillåter spelet en att gå var man 

vill vilket gjorde att spelet inte längre kändes lika förutbestämt. Viktor ansåg att spelet var 

förutbestämt utan någon emergens.  

5 av 9 testpersoner (Olivia, Karla, William, Magnus och Lukas) menade att spelupplevelsen 

tillät dem att göra saker i den ordning de själva ville och 7 av 9 testpersoner (alla utom William 

och Lukas) uttryckte att små detaljer inom händelseförloppet, som vad karaktärerna sade och 

gjorde, förändrades mellan genomspelningarna. Sofia noterade att man inte kunde göra exakt 

samma handlingar i spelet för att få samma utfall. På en helhetsnivå uppfattades upplevelsen 

av alla testpersoner som att den var mer eller mindre likadan i alla genomspelningarna, men 

att det ändå fanns mindre skillnader varje spelomgång. Exempelvis reagerade Fredrik på att 

spelet startade annorlunda den tredje genomspelningen och att rivalen gick till bondgården 

istället för till marknaden som i första spelomgången. Den variation som Drama Managerns 

struktur erbjöd verkades uppskattas då testpersonerna beskrev dessa händelser med positiva 

ord såsom att det ”fanns väldigt mycket att göra” och att spelet hade ”bra känsla, världen 

kändes levande”. Deras attityder när de spelade spelet observerades som positiva. 

På frågan om huruvida testpersonerna upplevde att deras handlingar påverkade spelets utfall 

svarade alla testpersoner ja. Olivia, Jens och Fredrik syftade på skillnaden mellan två slut, ett 

där man hamnar i fängelse för att man begått någon form av överträdelse och ett annat där 

man belönas med ett vapen från sin mentor. Olivia beskrev det andra slutet som det “faktiska 

slutet”, ett slut där testpersonen upplevde att de till skillnad från fängelseslutet fick spela 

igenom spelet utan att bli avbruten. Olivia syftade på slutet där antingen spelaren eller rivalen 

mottar det heliga vapnet och där den första akten avslutas. 

Jens, William och Fredrik utvecklade dock sitt svar på frågan om huruvida deras handlingar 

påverkade utfallet när det kom till helhetsintrycket av spelomgångarna, då de menade att det 

inte hade så stor påverkan på spelets slut. Exempelvis fick William samma slut alla 

spelomgångarna och hävdade att spelet på en högre nivå inte skiljde sig mellan 

spelomgångarna, men att det fanns saker som förändrades på detaljnivå i prototypen. För 

Viktor var det tvärtom; Viktor fick uppleva två olika slut men fick inte uppleva någon variation 

på detaljnivån då slumpen genererade näst intill samma händelseförlopp för honom. Detta 

skulle kunna ses som ett olyckligt sammanträffande, men också en indikation på att mängden 

av faktorer som ger upphov till emergens i prototypen inte var särskilt hög vilket gjorde att det 

inte kändes som att spelupplevelsen kunde producera något emergent narrativ. 

Trots att testdeltagarna spelade igenom prototypen tre gånger beskrev 7 av 9 testpersoner (alla 

förutom Olivia och Viktor) spelet som att det hade ett högt återspelarvärde. Återspelbarhet 

beskrivs som ett spels egenskap att motivera spelaren att spela ett spel flera gånger (Frattesi, 

Griesbach, Leith, Shaffer, & DeWinter 2011). Som bidragande faktorer till den höga 

återspelbarheten hänvisade 4 av 9 testpersoner (Karla, Jens, William och Magnus) till de val 
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och beslut de kunde göra. 7 av 9 testpersoner (alla förutom Karla och Fredrik) tyckte inte att 

de hade sett allt i slutet av tredje genomspelningen. Viktor var däremot osäker på om 

återspelarvärdet fanns där då denna testperson ansåg att skillnaden mellan första och tredje 

genomspelningen inte var särskilt stor. 

Att spelet beskrivs som att det har ett högt återspelarvärde kan anses vara en indikation på att 

spelet har en struktur som inte är helt förutbestämd. Exempelvis menade Jens att spelet 

uppmuntrade till att låta sig spelas flera gånger då man kunde välja olika val och ta reda på 

vad som händer när man följer upp på de olika valen. Vidare menade William att om spelet 

hade varit större så hade det funnits hur många trådar att dra i som helst. Huruvida denna 

indikation kan tolkas som att spelupplevelsen är emergent eller inte är svårare att säga då både 

förgrenade och emergenta narrativ kan beskrivas på detta vis. Testpersonerna pekar på hur 

utfallen på en högre nivå tycks vara desamma eller att exempelvis sluten är tydligt åtskiljbara, 

något som skulle kunna tyda på att spelet upplevdes som mer förgrenande än emergent. 

Alla testpersoner beskrev spelupplevelsen med positiva ordalag och en positiv ton och speciellt 

Jens och William uttryckte starka känslor och intresse under spelets gång, såsom att de 

skrattade åt de skämt som fanns och uttryckte oro och nyfikenhet inom vissa moment av 

spelets uppdrag genom att tänka högt. Undantaget var Viktor som uttryckte sig skeptiskt mot 

prototypen genom hela intervjun och verkade inte ha uppskattat spelupplevelsen 

överhuvudtaget, och detta kan ha med just den personens bakgrund att göra eller att 

testpersonen i fråga inte fick erfara så mycket variation i sina spelomgångar då han 

observerades bemötas av samma resultat vid nästan varje tillfälle där slump var involverat. 

5.2.2 Karaktärerna 

Frågorna kring karaktärerna syftade att få svar på två saker: delvis för att försöka se om 

deltagarna kunde identifiera några arketyper inom berättelsen från ett dramaturgiskt 

perspektiv och delvis för att se om karaktärernas beteende bidrog till känslan av emergens (se 

appendix C frågor 2.0 och 2.1). Poängen med det förstnämnda var att försöka se om deltagarna 

kunde identifiera arketyper eftersom arketyper tenderar att uppfylla narrativa funktioner. Om 

de kunde likna karaktärerna efter etablerade arketyper så skulle det tala för att de upprätthöll 

en dramaturgisk funktion. Eftersom frågorna var öppna kunde deltagarna svara lite hur de 

ville och Olivia, Jens, och William valde att prata om karaktärernas personligheter medan 

Sofia, Magnus och Lukas valde att prata om deras narrativa funktioner. Karla, Fredrik och 

Viktor pratade om varken eller, däremot så uttryckte Karla att karaktärerna kändes som 

“ganska typiska” utan att förklara varför. 

Vissa arketyper identifierades. Arketypen “mentorn” (Vogler 1997:51–60) anmärktes av 

Olivia, William, Fredrik och Lukas. Lukas nämnde mentorn som “den typiske vise mästaren 

som ger ett vagt uppdrag”, och Olivia jämförde mentorn med Yoda från Star Wars: The 

Empire Strikes Back (1980) och Dumbledore från Harry Potter och de vises sten (Rowling 

1997), karaktärer som i respektive fiktion uppfyller rollen som mentorer. Spelets rival, 

Gamakha, följer Voglers arketyp “shapeshifter” (Vogler 1997:75–80) och 5 av 9 testpersoner 

(Olivia, Sofia, Jens, William och Fredrik) trodde att denna karaktär var en hjälpkaraktär. 

Olivia refererade till denna karaktär som en “sidekick” och William refererade till den som 

“medbroder” och tyckte att Gamakha uppfyllde rollen som vägledare. Spelaren hade frihet att 

gå vart de ville men många spelare observerades välja, vid första genomspelningen, att följa 

med Gamakha. Det finns även ett uppdrag i artefakten där man kan använda Gamakha för att 

klara uppdraget. Gör man detta blir man däremot skyldig honom en tjänst, en tjänst man 
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måste utföra innan man kan ta sig vidare till det sista momentet i artefakten. Trots detta 

lyckades Lukas korrekt identifiera Gamakhas roll som en shapeshifter (Vogler 1997:75–80) i 

narrativet och förutspådde en potentiell konflikt i framtiden. Detta tyder på att karaktären 

hade en narrativ funktion men att den antagligen var svårläst. Det var däremot inte omöjligt 

att utvinna ett framtida händelseförlopp trots den snäva expositionen. 

Deltagarnas svar alluderade även till andra arketyper, såsom att en av affärsmännen betedde 

sig enligt testdeltagarnas (Sofia och William) egna ord som “skum” och “sneaky” (lömsk). 

Magnus kände att den affärsmannen skulle kunna ha legat bakom den förestående attacken 

eller att den bara var en så kallad “red herring”, en term för att beskriva en karaktär eller 

artefakt inom ett narrativ som har som funktion att missleda åskådaren/spelaren (Oxford 

English Dictionary 2009). När handelsmannen skrevs så skrevs han med Voglers “trickster”-

arketyp i åtanke (Vogler 1997:89-92). Handelsmannen är i jämförelse med mentorn och 

rivalen en relativt irrelevant karaktär men trots detta kunde en arketyp lysa igenom och 

identifieras.  

Huruvida karaktärerna kändes autonoma eller inte varierade. William och Lukas tyckte 

karaktärerna kändes självständiga medan Karla och Viktor tyckte att de kändes skriptade. De 

resterande testpersonerna tyckte att det varierade från karaktär till karaktär. Rivalen 

Gamakha och bondens son Khetsun stack ut bland svaren som karaktärer som kändes mer 

självständiga eftersom de rörde sig omkring i världen. Däremot tyckte Karla att även 

karaktärerna som rörde sig omkring i världen också kändes som om de gick på räls, även om 

testpersonen inte kunde identifiera vad det var som fick karaktärerna att röra på sig. Olivia 

tyckte att en av handelsmännen kändes mer självständig än de övriga karaktärerna på 

marknaden trots att denna karaktär inte flyttade sig omkring. Istället hade den mer variation 

i sin dialog vilket kan ha varit en faktor som bidrog till att karaktären kändes mer självständig. 

5.2.3 Narrativet/dramaturgin 

Frågorna kring narrativet/dramaturgin ämnade undersöka huruvida testpersonerna kunde se 

en dramaturgisk struktur eller inte, och huruvida narrativet upplevdes som emergent eller inte 

(se appendix C frågor 3.0 till 3.3) Jens, William och Lukas tyckte att berättelsen fungerade bra 

som en introduktion/tutorial. Sofia, Magnus och Viktor uttryckte att de inte fått se hela bilden 

än och var nyfikna på vad som fanns utanför byns murar och Viktor uttryckte vidare att det 

kändes som att artefakten saknade en treaktsstruktur. Endast Olivia och Karla tyckte att 

spelets narrativ kändes komplett, med argument såsom att det fanns en tydlig början och 

tydligt slut och att allting kändes relevant. Ett antal deltagare drog likheter till RPG-spel. Jens 

jämförde med The Elder Scrolls V: Skyrim (2011), William jämförde med Jade Empire 

(2005), Magnus jämförde med Chrono Trigger (1995) och drog en koppling till Kingdom 

Come: Deliverance (2018), och Lukas jämförde med Fable (2004). Det lyftes fler exempel men 

dessa var de som stod ut mest då de hade element som artefakten dragit inspiration från eller 

annars hade likheter med. Exempelvis om man hamnar i fängelset så tar spelet slut vilket ter 

sig väldigt likt introduktionen av Kingdom Come: Deliverance (2018). Spelets estetik och 

övergripande narrativ kan jämföras med Jade Empire (2005). Spelets konsekvensbaserade 

struktur kan jämföras med Fable (2004) och Chrono Trigger (1995). I det sistnämnda var det 

specifikt festivalen som Magnus hänvisade till. I festivalen i Chrono Trigger (1995) noterar 

spelet vad spelaren håller på med och spelaren i ett senare skede stå till svars för det den gjort 

och denna liknelse var intressant då artefakten har ett system som syftar till att komma ihåg 

handlingar på ett liknande sätt. 



 35 

Deltagarna ombads försöka gissa vad som skulle ske härnäst i berättelsen. Olivia, Sofia, 

Magnus, Lukas och Viktor trodde att berättelsen skulle leda till en konfrontation av något slag, 

antingen med ett monster eller en ondskefull armé. Därefter fanns det en del variation i 

svaren. Jens gissade att spelet skulle leda till att man går ut på ett äventyr där man antingen 

får klara sig ensam eller få stöd av byn som man spelat i. William gissade att spelet skulle leda 

till att man får gå ut i världen, men att målet var att lösa konflikten som nämns i vad de ansåg 

vara introduktionen. Fredrik uttryckte bokstavligen att man skulle träda in i rollen som den 

klassiska hjälten på ett uppdrag. Svaren pekar på att det fanns en någorlunda tydlig 

dramaturgisk struktur, även om de kan skilja sig mycket på detaljnivå.  

5.2.4 Miljön/spelrummet 

Till sist fick deltagarna svara på frågor kring hur de upplevde själva miljön i spelet (se appendix 

C 4.0 till 4.3). Miljö innebar i detta sammanhang själva strukturen av byn de rör sig omkring 

i, själva spelperspektivet (2D topdown) och sättet de kunde interagera med miljön på. Det 

rådde delade åsikter angående kartans storlek och hur lätt det var att hitta saker och ting. 

Sofia, Karla och Viktor tyckte att kartan var för stor och Sofia och Karla uttryckte att det var 

svårt att hitta saker på kartan medan Jens, William och Magnus tyckte att det var enkelt att 

hitta och att kartans storlek kändes liten men att den passade för innehållet.  

Det fanns en del klagomål om att miljön kändes orealistisk, vilket verkade ha haft en negativ 

påverkan på spelupplevelsen. En del tyckte att det fanns för få byggnader för att kännas som 

en faktisk by och några pekade även ut att det var aningen lustigt att den lilla byn ens behövde 

ett fängelse. Vad gällde själva valet av spelarperspektiv uppstod en överraskande enighet hos 

testpersonerna. När de fick frågan om huruvida spelet hade fungerat lika bra om det varit 

textbaserat svarade alla testpersoner förutom Olivia och William att spelet antagligen hade 

fungerat lika bra om det vore textbaserat, men vid följdfrågan om huruvida spelet hade känts 

mer förutbestämt om det var textbaserat svarade alla deltagare ja.  

Att kunna röra sig fritt verkade enligt testpersonerna vara en faktor som bidrog till att saker 

kändes mindre förutbestämt. Magnus nämnde också att vissa dolda saker som uppstod genom 

experimentation skulle kanske bli för uppenbara i textformat. Exempelvis finns det två barn 

som spelar boll och spelaren kan retas med dem genom att sparka bort bollen. Det var få 

testpersoner som ens försökte göra detta, men de som gjorde det verkade finna ett 

humoristiskt värde i det. 

Avslutningsvis tillfrågades deltagarna om de tyckte artefakten var mer eller mindre 

förutbestämd än andra spel de spelat och om de kunde lyfta några exempel på spel som de 

ansåg var mer eller mindre förutbestämda. Sofia, William, Fredrik och Lukas tyckte att 

arfetakten kändes mindre förutbestämd än de flesta spel och Magnus tyckte att artefakten 

lyckades ge en illusion av att den inte var förutbestämd. Olivia, Karla och Jens tyckte att spelet 

hamnade någonstans i mitten och tog exempel på spel som var mindre förutbestämda såsom 

The Sims (2000) och exempel på spel som var mer förutbestämda såsom Super Mario Bros 

(1985). 

5.3 Analys 

Av testpersonernas beskrivningar att döma så lutar studiens artefakt mer åt att producera ett 

förgrenat narrativ snarare än ett emergent narrativ. Artefakten jämfördes med RPG-spel och 

trots studiens försök att konstruera en Drama Manager som ämnade ge upphov till emergenta 
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narrativ så tedde sig den slutgiltiga produkten ändå mer förgrenad. Prototypen beskrevs som 

förprogrammerad och förutbestämd i vissa avseenden vilket skulle kunna vara en indikator 

på att Drama Managern inte producerar något emergent narrativ då förutsättningarna för att 

något ska vara emergent är att utfallet i någon mån ska vara oförutbestämt (Aylett 1999; 

Louchart et al. 2008a). Däremot fanns det mindre element inom artefakten som upplevdes 

som emergenta, såsom användningen av slumpen för att minska chansen att två 

spelomgångar skulle ha exakt likadana händelseförlopp. Friheten att göra saker i den ordning 

man själv vill verkade också vara något som gav upphov till en känsla av emergens. Något som 

saknades, som Viktor tog upp, var att agenterna inte hade något eget beteende utan var strikt 

kodade. Även Lukas uttryckte att de underliggande systemen för vad som fick Gamakha att 

röra på sig kändes aningen självklara, däremot var det inte lika självklart med Khetsun. I 

helhet så verkade inte detta vara något större problem då inga andra testpersoner 

kommenterade på det. 

Studien antog att den enklaste metoden att skapa emergens är genom slumpen och resultaten 

tyder på att det är så, men för att det ska upplevas som emergent så borde det helst inte kunna 

gå att se ett mönster i slumpen. När spelet börjar och spelaren talar med sin rival Gamakha så 

slås en tresidig tärning som bestämmer vilket område Gamakha ska gå till vilket både Lukas 

och Viktor genomskådade, och detta verkade inte upplevas som lika emergent som att Khetsun 

upplevdes röra sig spontant mellan gården och marknaden. Viktor tyckte inte att utfallet av 

en tresidig tärning var tillräckligt för att kallas för emergent på riktigt.  

En aspekt som verkade ha gett upphov till emergens var möjligheten att kunna röra sig fritt. 

Denna friheten i samband med att saker och ting förändrades i världen beroende på i vilken 

ordning man utförde uppdragen upplevdes som något positivt och verkade ha en påverkan på 

hur förutbestämt händelseförloppet upplevdes.  Muren omkring byn, vars syfte var att 

begränsa spelaren från att springa ut och utforska intet, mottogs däremot för mestadels 

negativt. Vid frågan huruvida det kändes som att spelet begränsade spelarens agens svarade 

Sofia att muren gjorde det. Vid frågor om narrativet uttryckte Magnus en del förvirring om 

muren och uttryckte en känsla av att känna sig instängd. Lukas beskrev muren som en 

“fyrkantig inhängnad” och tyckte att miljön som helhet inte kändes organisk. Däremot var 

muren en nödvändig ondska för studien då flera spelare tenderade att utforska de ytor där det 

inte fanns något innehåll och utan muren hade de kunnat gå vilse i intet, men testspelarnas 

reaktioner var ändå av värde då det fanns ett behov av att kunna utforska mer än vad som 

fanns tillgängligt. Detta tyder på att mängden innehåll spelar en viss roll i hur artefakten 

upplevdes, och testpersonernas svar hade kanske sett annorlunda ut om det funnits mer frihet.  

Den frihet som fanns, samt möjligheten att kunna göra saker i valfri ordning, verkade ändå 

kunna ge upphov till en viss känsla av emergens. William såg att det fanns förgreningspunkter 

men tyckte ändå att variationen mellan förgreningspunkterna var tillräcklig för att spelaren 

skulle kunna forma sitt eget narrativ, däremot var han den enda som uttryckte sig på detta vis. 

Jens, Fredrik och Viktor jämförde däremot artefakten med Skyrim (2011) vid olika tillfällen 

under intervjun, och Skyrim (2011) är ett spel som erbjuder en öppen värld som spelaren har 

stor frihet att utforska i den ordning de själva känner för. Jens tyckte att valfriheten i 

artefakten och sättet som Gamakha agerade vägledare på, som spelaren valfritt kunde följa 

efter, påminde om Skyrim (2011). Jens nämnde också att artefakten kändes som en 

introduktion som var lik introduktionen i Skyrim (2011). Fredrik drog en parallell till Skyrim 

(2011) i och med att artefakten hade en övergripande berättelse men att man inte var tvungen 

att fokusera på den och att man kunde göra uppdragen i den ordning man ville. Viktor 
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refererade dock till Skyrim (2011) för att peka på något studiens artefakt saknade: system som 

kan interagera med varandra. I Skyrim (2011) kan olika NPCer börja interagera med varandra 

vilket Viktor tyckte var en essentiell mekanik för att emergens ska kunna uppstå.  

Autonoma agenter som kan interagera med andra agenter i en digital miljö erbjuder emergens 

(Aylett 1999; Carvalho et al. 2017). Khetsun var den karaktär som upplevdes som mest 

självständig. Khetsun var däremot inte självständig eftersom hans beteende var lika skriptat 

som de andra karaktärernas, men eftersom det var svårt att lista ut vad det var som fick honom 

att röra på sig så verkade det ha bidragit till en känsla av emergens. Den underliggande logiken 

är enkel; när spelaren accepterar uppdraget “Lost Doll” så kommer Khetsun alltid att flytta sig 

till marknaden så länge han inte är död. Vad Khetsun säger till spelaren vid marknaden beror 

på om spelaren interagerat med honom innan. Sådana detaljer verkar också ha bidragit till 

känslan av emergens, trots att de underliggande systemen är strikt kodade.  

Den konsekvensbaserade strukturen var något som också verkade kunna ge upphov till 

känslan av emergens då Olivia vid frågan om huruvida de upplevde att karaktärerna uppförde 

sig självständigt eller inte snarare kommenterade på sättet karaktärerna pratade på än hur de 

rörde sig omkring. Att NPCer kunde reagera på spelarens handlingar i världen var något 

många testpersoner reagerade positivt till, som med exemplet om barnen som spelade med en 

boll. Magnus beskrev detta med positiva ordalag och Jens observerades leka runt med bollen 

bara för att testa om det skulle hända något om de sparkade in den i ett av husen och han 

verkade genuint och positivt överraskad när spelet gav respons. Vidare observerades Karla och 

Lukas ignorera Gamakha, som kallar efter spelarens uppmärksamhet i början av spelet, och 

de båda verkade överraskade när Gamakha sedan var sur på dem för att de inte pratade med 

honom. Ett antal sådana detaljer, som ämnade ge respons till spelarens handlingar, fanns 

planterade i spelet och alla förutom en lyckades hittas av någon eller några testpersoner. 

Ett intressant exempel uppstod från en sådan detalj. Vid marknaden finns det en ostförsäljare 

som man kan få ost av. Äter man tillräckligt många ostar så blir spelkaraktären tjock. Lukas 

upptäckte detta i sin andra genomspelning, vilket ledde till att han råkade stöta på en bugg 

där spelkaraktären var för tjock för att ta sig ut ur ett utomhusförråd och lyckades fastna i en 

dörrkarm. Lukas blev speciellt förtjust i det här slutet då det kändes som en rättvis konsekvens 

av deras glupska beteende. Detta resultat var något som var oväntat men inte helt orimligt i 

den kontext situationen uppstod i. Det är möjligt att betrakta denna situation som ett exempel 

på det emergenta kaos som kan producera emergenta narrativ, inte helt olikt det emergenta 

kaoset som finns i spel såsom The Sims (2000). Med det emergenta kaoset i åtanke är det 

möjligt att betrakta olika former av buggar i spelet som potentiella alternativa ”narrativ” och 

därigenom dra slutsatsen att prototypen har möjligheten att producera emergenta narrativ, 

däremot är dessa emergenta narrativ utanför Drama Managers kontroll eftersom det inte finns 

något system för att ge någon respons till dessa buggar. 

5.4 Slutsatser 

Studiens frågeställning var: Hur beskriver testpersoner med erfarenheter av berättartekniker 

inom spel deras upplevelse av den skapade Drama Managern, och var går gränsen mellan 

emergenta och förgrenade narrativ? 

Testpersonernas upplevelse av artefakten tycktes vara positiv. Någon riktig Drama Manager 

utvecklades aldrig och strukturen som fanns där verkade inte producera något emergent 

narrativ så därför kan studien inte ge något svar på frågan vart gränsen mellan emergenta och 
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förgrenade narrativ går. Däremot belyser studien ett antal olika metoder som artefakten 

använder sig av som verkade ge upphov till en känsla av emergens. Dessa tre metoder är: 

slumpen, friheten att röra sig omkring och autonoma agenter som kan reagera på spelaren och 

andra agenter. Det sistnämnda var ingenting artefakten hade något system för eftersom alla 

karaktärernas handlingar var skriptade och variationer i deras beteende berodde på slump och 

ingen inneboende beräkningslogik hos agenten (majoriteten av agenterna innehöll logiska 

booleska parametrar men gjorde utöver det inga beräkningar). Däremot verkade dessa 

strukturer ändå såpass komplexa att testpersonerna började fundera över vad det var som fick 

karaktärerna att agera på de sätt som de gjorde. Här var det en fördel att ha personer som var 

insatta i ämnet eftersom vissa testpersoner (exempelvis Viktor) började prata om sådana 

strukturer utan någon uppmaning från intervjuledaren.  

Slumpen visade sig vara ett effektivt verktyg, men att mängden slump kan ha varit för liten för 

studien eftersom Viktor lyckades få näst intill exakt samma tärningskast igenom alla sina tre 

genomspelningar vilket påverkade hans svar i intervjun. Poängen med att be deltagarna att 

försöka spela exakt så som de gjorde första gången var för att försöka bevisa att det finns 

variation oavsett vad man gör, men Viktor fick mer eller mindre exakt samma händelseförlopp 

vid tredje genomspelningen som vid första genomspelningen. Detta är alltid en risk, men ju 

mer slump desto lägre chans att det händer. Testpersoner som faktiskt fick se variation i 

uppdragen uttryckte sig mer positivt och verkade uppskatta speltestningen mer än vad Viktor 

gjorde. Det fanns också vissa delar av artefakten som innehöll en mängd slump som 

upptäcktes av få testpersoner, vilket tyder på att artefakten hade brister i sin design eftersom 

den inte uppmuntrade till att faktiskt utforska dessa områden. Här hade en fullständig Drama 

Manager kunnat hjälpa till att styra spelarna, dels för att vägleda mot outforskade områden 

men också för att kontrollera slumpen så att inte samma utfall sker tre gånger i rad. 

Vidare utsattes Lukas för ett scenario där slumpen hade en negativ eller förvirrande effekt på 

spelupplevelsen. Lukas befann sig i en situation där de kunde välja mellan tre olika val: ett 

neutralt, ett bra och ett dåligt. Lukas valde det bra valet men fick på grund av slumpen det 

dåliga utfallet och trodde således att han tog fel val. Valet var däremot både tänkt och beskrivet 

som ett positivt val, då tärningen för valet var viktad och sannolikheten att få ett positivt utfall 

var högre än att få ett negativt utfall, även om risken för ett negativt utfall fortfarande fanns. 

Användningen av slumpen på detta vis verkade inte vara speciellt omtyckt. Kanske hade det 

varit annorlunda om spelaren var medveten om att de kunde påverka oddsen och att de kunde 

förstå att de fick det dåliga resultatet på grund av otur med slumpen. Ett bättre exempel på 

användning av slumpen var i uppdraget “Lost Doll” där dockans plats slumpades vid början 

av uppdraget (uppdragets mål gick ut på att hitta dockan). Testpersoner som märkte detta 

märkte också att uppdraget krävde olika strategier för att klaras av och användningen av 

slumpen på detta vis verkade vara något som upplevdes som positivt.  

Att ha möjligheten att röra sig fritt verkar bidra till en känsla av emergens då uppfattningen 

var att artefakten inte upplevdes lika förutbestämd i det 2D-format den presenterades i 

jämfört med om den hade varit textbaserad, och flera testpersoner drog analogier till Skyrim 

(2011), som är ett spel som också betraktas som emergent. Muren var däremot något som 

verkade ha en mestadels negativ påverkan på spelupplevelsen då testspelarna upplevde att 

den begränsade deras frihet. Huruvida det skulle vara bättre att ta bort muren eller ha den 

med går inte att svara på, men svaren tyder på att mer frihet hade varit bättre.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Spel som berättarmedium lämpas för många olika former av berättande som kan ta inspiration 

från media såsom böcker och film där berättelsen följer ett förutbestämt händelseförlopp, men 

kan också ta inspiration från interaktiv media såsom improviserad teater och pen-and-paper-

rollspel. Dessa former av berättande ger upphov till emergenta narrativ och det är något 

datorspel kan försöka emulera, vilket studiens artefakt försökte uppnå. 

Tidigare forskning pekar på emergens som ett spektrum (Ryan 2009). Spel kan designas med 

en grundstruktur vilket tenderar att stärka det emergenta, eller med en toppstruktur som 

tenderar att stärka dramaturgin för att erbjuda en mer belönande berättelse. Toppstrukturer 

är således mer kontrollerande och grundstrukturer mer kaotiska. För att styra det emergenta 

narrativet kan man använda en Drama Manager (Louchart et al. 2008a).  

Målet var således att utveckla en Drama Manager som ämnar ge upphov till ett emergent 

narrativ trots att Drama Managern ändå försöker styra spelaren mot ett önskvärt dramatiskt 

öde. Artefakten som utvecklades skulle följa ett narrativ som förhöll sig till Vogler’s definition 

av Cambells klassiska hjälteresa (Vogler 1997). För att kunna utvärdera artefakten inom en 

rimlig tidsram togs beslutet att hålla artefaktens narrativ till vad Vogler anser vara akt 1 inom 

hjälteresan (Vogler 1997). Artefakten innehöll fyra uppdrag vars utfall var designade för att 

kunna påverka andra uppdrag och varje uppdrag innehöll en mängd slump för att se huruvida 

den påverkade testpersonernas upplevelse till en sådan grad att det skulle kunna tolkas som 

ett emergent narrativ.  

Tre personer deltog i ett pilottest och nio personer deltog i den riktiga utvärderingen. 

Deltagarna fick spela vid enskilda tillfällen och de fick testspela artefakten under observation. 

Efter testningen fick de svara på semi-strukturerade intervjufrågor som röstinspelades. Den 

insamlade datan analyserades därefter och trender söktes bland svaren. Datan 

kompletterades med anteckningar från observatören. 

Svaren tyder på att studiens artefakt upplevs innehålla mer av ett förgrenat narrativ än ett 

emergent, men det fanns element inom artefakten som gav upphov till en känsla av emergens. 

Studien pekar på att slump kan vara ett bra verktyg för att generera emergens men att mer 

fokus borde ha lagts på att utveckla karaktärerna så att de fått ett aningen mer autonomt 

beteende. Friheten var ett annat element som ansågs ge upphov till en känsla av emergens och 

att ha mer frihet skulle möjligen ha gynnat studien då målet var att försöka uppnå emergens 

med så små medel som möjligt. Världsdesignen inom artefakten innehöll en mur som 

begränsade spelarnas rörelseyta och det vore kanske lämpligare att ge spelarna en lite större 

yta att utforska, då testpersonerna uttryckte en känsla av att vara instängda. Utvecklingstiden 

för studiens artefakt var däremot begränsad och det fanns inte tid att utveckla artefakten till 

det ideal studien var ute efter. Drama Managern blev i slutändan inget färdigt system men 

inspirerade ändå strukturen för hela projektet. En mer komplett artefakt, utvecklad utefter 

responsen av denna studie, vore ett underlag för en potentiell följdstudie. 
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Emergenta narrativ 

En brist inom studiens artefakt var kanske att för mycket utvecklingstid dedikerades åt att 
försäkra sig om att ett dramaturgiskt händelseförlopp uppstår istället för att fokusera på 
aspekter som skulle kunna producera ett emergent narrativ. Av den tidigare forskningen att 
döma så behöver inte ett emergent narrativ förhålla sig till ett dramaturgiskt ramverk. Aylett 
(1999) hänvisar till sport (såsom fotboll) som exempel på situationer där emergenta narrativ 
uppstår. En risk med emergens är dock att utan kontroll kan det riskera att ge ett lågt narrativt 
värde (Chauvin et al. 2015). Dock är det värt att ha i åtanke att en viss mängd kontroll skulle 
kunna gynna narrativet, men för mycket kontroll riskerar inskränka på spelarens interaktivitet 
(Ryan 2009). Således är det bättre att betrakta emergenta narrativ och förgrenade narrativ 
som två motpoler på ett spektrum, och på ett sådant spektrum skulle studiens artefakt hamna 
på sidan som lutar mer åt det förgrenade. Hur långt artefakten lutar åt det hållet är inget 
studien kan svara på, och studien kan inte heller svara på vart gränsen mellan emergenta och 
förgrenade narrativ går.  

Ett problem i frågeställningen är hur man väljer att tolka begreppet “emergenta narrativ”. 
XCOM: Enemy Unknown (2012) påstås ha ett emergent narrativ, men är detta verkligen sant? 
Att XCOM (2012) är emergent finns det ingen tvekan om, men hur skiljer man på emergens 
och emergent narrativ? Pen-and-paper-rollspel lyfts upp som bra exempel på spel som 
producerar emergenta narrativ (Louchart & Aylett 2004a; Ryan 2009; Laurel 1987; Spierling 
et al. 2002). Vad XCOM (2012) har gemensamt med pen-and-paper-rollspel är att nästan alla 
stridsmoment är slumpbaserade. Det finns dock en viktig skillnad i hur slumpen hanteras i 
respektive spel. Till skillnad från XCOM (2012) så finns det en mänsklig spelledare inom ett 
pen-and-paper-rollspel som vägleder spelarna mot det dramatiska ödet, och trots att dennes 
jobb är att förhålla sig till de förskrivna reglerna så kan de böja på reglerna eller ta beslut som 
förhöjer spelupplevelsen för de inblandade spelarna. XCOM (2012) har också ett dramatiskt 
öde (rädda jorden) men spelet styrs av en känslolös algoritm som bestämmer utfallet oavsett 
vad spelaren känner och oavsett hur det påverkar dramaturgin. Datorn visar ingen 
barmhärtighet. Att spelledaren i ett rollspel är mänsklig är en essentiell skillnad då människor 
har en förmåga att konstruera berättelser vare sig de är medvetna om det eller inte (Vogler 
1997: 13-15). En dator kan inte göra detta utan kräver ett styrsystem i form av en Drama 
Manager. Skulle XCOM (2012) gynnas av att ha en Drama Manager som styr 
händelseförloppet i ett försök att stärka narrativet? Eller skulle ett sådant system riskera att 
ha en negativ påverkan på spelupplevelsen? Enligt Solomon, som var ledande speldesigner för 
XCOM (2012), så skulle man riskera att ta bort spelets toppar om man tog bort dess dalar 
(Graham 2016).  

Så producerar XCOM (2012) emergenta narrativ? Vid vilket tillfälle slår emergens över till att 
definieras som ett emergent narrativ? Räcker det med att en person återberättar något som 
var emergent för att det ska kallas för ett emergent narrativ? Om det är tillräckligt, hur skiljer 
sig då ett emergent narrativ från ett vanligt återberättande? Skulle tolkningen vara så lösryckt 
skulle det riskera att definitionen av emergenta narrativ blir för bred, att faktorerna som spelar 
in är för oförutbestämda för att det ska vara möjligt för spelaren eller spelutvecklaren att 
kunna göra någon skillnad på de situationer som uppstår som ett resultat av spelmekanikerna 
och de situationer som uppstår av den inneboende slumpen som vi utsätts för hela tiden i 
verkligheten. Detta är inte rimligt om begreppet ska vara användbart. 

Chauvin et al. (2015) pratar om “betydelsefulla” narrativ och hur det emergenta kaoset 
riskerar att ge svaga narrativ. I spel med grundstrukturer, såsom XCOM (2012) och The Sims 
(2000), finns det en risk att narrativet som uppstår inte uppskattas av spelaren. Däremot kan 
man stöta på samma problem i ett spel med en toppstruktur. Façade (2005) ter sig mer likt 
en toppstruktur (Ryan 2009), och som redan diskuterats tidigare i studien (se kapitel 2.3) så 
kan även Façade ge ett svagt narrativ om inte spelaren samarbetar med spelets drama. Ett 
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emergent narrativ måste inte vara betydelsefullt men borde kanske i någon mån ändå försöka 
ge upphov till ett betydelsefullt narrativ. Att återberätta något som hände i ens vardag är 
således bara ett återberättande. Man förväntar sig inte att ett betydelsefullt narrativ ska uppstå 
när man utför en vardaglig handling såsom att gå och handla mat. Däremot förväntar man sig 
spänning och oförväntade tvister i ett spel som XCOM (2012), och i ett sandlådespel som The 
Sims (2000) förväntar man sig kanske att ens spelkaraktär ska hitta lycka i livet, men man är 
ändå redo för att karaktären i fråga kommer att stöta på motgångar. Både XCOM (2012) och 
The Sims (2000) erbjuder tillräckligt mycket variation för att oändligt många unika narrativ 
ska kunna uppstå. Det samma kan inte sägas om studiens artefakt. Således bör emergenta 
narrativ och förgrenade narrativ ses som ett spektrum där motpolerna kan ses som grund- och 
toppstrukturerna Ryan (2009) talar om. XCOM (2012) och The Sims (2000) skulle ställa sig 
nära ena sidan av spektrumet och Façade (2005) skulle hamna någonstans i mitten. Studiens 
artefakt skulle hamna på motsatt sida av XCOM (2012) och The Sims (2000).  

 

Figur 12 Visualisering av hur ett “emergensspektrum” skulle kunna se ut med 
relevanta exempel som lyfts upp under studien.  

Vart på detta spektrum gränsen för emergenta narrativ dras är tyvärr inget studien kan hjälpa 

till att ge något svar på. Frågan är om det ens är något som behöver konkretiseras. Kanske är 

det snarare bättre att fokusera på begreppen grund- och toppstrukturer då dessa begrepp inte 

är lika arbiträra och har tydligare definitioner.  

6.2.2 Artefaktens Drama Manager 

Artefaktens Drama Manager var tänkt att vara ett övergripande system som alla andra 

komponenter i artefakten skulle kommunicera med. Riktigt så avancerad blev den inte. 

Utvecklingstiden, samt den bristande erfarenheten hos utvecklarna med att skapa system av 

sådan komplicerad struktur, ledde till att den resulterande Drama Managern inte levde upp 

till förväntingarna. Vad som var tänkt att bli en Drama Manager var i bästa fall en databas för 

villkor vars skiftande tillstånd baserades på händelser i spelvärlden. Strukturen som skapades 

hade förmågan att jämföra och ställa två eller flera villkor emot varandra för att generera olika 

utfall, vilket skulle kunna fungera som en grund för en faktisk Drama Manager. 

För studiens syfte gjorde strukturen sitt jobb men för vidare studier skulle den behövas utökas. 

Drama Managern var inte i fokus för studiens utvärdering trots att mycket fokus riktades åt 

att försöka hålla den så enkel som möjligt och målet med systemet var att det skulle vara 

användarvänligt. I artefakten är det huvudsakligen Fungus som håller reda på variablerna 

men för att göra en riktig Drama Manager av strukturen skulle det behövas utvecklas ett 

system som hanterar variablerna separat från Fungus. Huruvida ett sådant system skulle 

kunna samarbeta med Fungus är oklart.  
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Figur 13 Tidig skiss av hur systemet var tänkt att fungera. 

 
Idealet vore om varje komponent i artefakten innehöll parametrar som Drama Managern hade 

kunnat läsa av och påverka i den dramaturgiska riktning som var önskvärd. Säg att varje NPC 

hade en parameter för deras attityd mot spelaren. Exempelvis skulle de kunna vara positivt, 

neutralt eller negativt inställda mot spelaren och detta skulle då kunna påverka vad de säger 

eller gör när spelaren går in i en trigger som kallar på den NPCn i ett förbestämt 

händelseförlopp. Vad NPCn väljer att göra skulle då kunna dikteras av värdet inom den 

parametern vilket skulle kunna ge upphov till en illusion av emergens då spelaren skulle få 

erfara den korrekta konsekvensen av sitt agerande. Skulle det vara ett tillfälle där NPCn kan 

hjälpa spelaren kanske de väljer att göra det om de är positivt inställda till spelaren, men 

struntar i att göra det om de är känner sig likgiltigt inställda mot spelaren och om de är 

negativt inställda kanske de aktivt försöker förstöra för spelaren. Denna skiftande roll var 

tänkt att representeras av spelarens rival Gamakha, vars roll i narrativet skulle kunna gå från 

en hjälpkaraktär till en fiende beroende på det narrativa händelseförloppet som spelaren då 

påverkat. 

Den nuvarande artefakten innehåller mekanik som producerar denna effekt, fast vid varje 

enskilt tillfälle så är strukturen unik eftersom den blivit kodad separat och följer inte en 

förutbestämd logik. Det finns fyra karaktärer vars inställning mot spelaren kan förändras 

vilket i sin tur kan leda till olika narrativa situationer. Till exempel kan man ignorera Gamakha 

i början av spelet vilket gör honom sur. Man kan även göra honom sur genom ett specifikt 

uppdrag. Är han sur vid scen 2 blir dialogen annorlunda vilket ändrar tonen på berättelsen 

(scen 2 börjar med att rivalen öppnar upp sig om ett rykte som han hört och ber spelaren om 

hjälp men är han sur på spelaren så vill han inte säga något utan att först förbättra relationen 

med spelaren). Ett annat exempel är de två barnen som spelar fotboll. Sparkar spelaren bort 

bollen från dem blir de sura och vägrar hjälpa spelaren vid ett av uppdragen. Dessa två 

exempel använder sig av sina egna strukturer och parametrar och idealet vore då om det fanns 

ett övergripande system med en och samma logik. 

Mer av utvecklingstiden skulle ha behövts ägnats åt Drama Managern, men eftersom Drama 

Managern inte låg i fokus för utvärderingen prioriterades istället själva spelupplevelsen. 
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Drama Managern var ändå relevant för utförandet eftersom Drama Managers, som verktyg, 

är tänkta att kunna kontrollera emergens för att generera spelupplevelser med högt narrativt 

värde (Chauvin et al. 2015). Studiens primära inspirationskälla, Nelson et al. (2006) och deras 

DODM, applicerades på ett spel som hade ett förgrenat narrativ och inte ett emergent. Målet 

med studiens artefakt var att försöka skapa emergenta narrativ med minsta möjliga medel och 

resultaten tyder på att studien var inne på rätt spår men nådde inte riktigt fram. Den teoretiska 

Drama Managern antog en toppstruktur vilket Chavuin et al. (2015) och Ryan (2009) menar 

begränsar spelarnas agens. Frågan var då hur mycket agensen kunde begränsas innan det 

upphörde att vara emergent.  

6.2.3 Lärdomar av experimentet 

Analysen av datan pekar på det Ryan redan etablerat: emergens är ett spektrum (Ryan 2009). 

Artefakten innehåller en liten mängd emergens vilket verkar upplevas som något positivt av 

testpersonerna, men narrativet är alldeles för förskrivet för att kunna kallas för ett “emergent 

narrativ” trots den frihet artefakten försöker erbjuda spelaren. Det skulle krävas mer 

emergenta aspekter, såsom mer slump, mer frihet att kunna utforska fritt och agenterna borde 

ha fler självständiga beteenden. Hur mycket av detta som skulle krävas innan artefakten kan 

kännetecknas innehålla ett emergent narrativ är inget studien kan svara på. Resultaten pekar 

bara på att dessa aspekter bidrar till känslan av emergens. Av att döma av resultaten ansågs 

de emergenta aspekterna inom artefakten ändå bidra med högt återspelarvärde, med en 

potentiell konsekvens att spelare som vill upptäcka 100 % av vad spelet har att erbjuda skulle 

få svårt att göra det (då slumpen är utanför deras kontroll). 

Artefaktens uppdragsdesign fungerade väl. Designfilosofin att försöka tillåta så mycket 

variation som möjligt i hur spelare kan klara av ett uppdrag men begränsa antalet utfall 

fungerade bra. Däremot är det en utmaning att designa på det här sättet då spelare kan försöka 

sig på en lösning som utvecklarna inte tänkt på. Detta hände under pilottestet då den första 

testpersonen tog emot uppdraget från den lömska handelsmannen och gick omedelbart 

därefter till en vakt som patrullerade i området för skvallra, men det fungerade inte. Att vända 

sig till auktoriteten när man misstänker att en person sysslar med kriminella aktiviteter kan 

tyckas vara en aningen uppenbar slutsats, men det var inte en handling som artefakten tog 

hänsyn till. Idealiskt sett borde spelaren kunna skvallra till vakten. Lärdomen här är att vid 

utvecklingen av ett spel som ämnar ge mycket frihet till spelaren så måste spelet testas 

regelbundet för att se om det finns potentiella logiska lösningar som missats i designen.  

6.2.4 Studiens validitet 

I efterhand kan det tyckas att den semi-strukturerade strukturen på frågeformuläret till 

intervjuerna kanske inte var den mest lämpade metoden för studien, speciellt då 

intervjuledarna hade lite erfarenhet med denna typ av datainsamling. Intervjudeltagarna fick 

ta del av ett underlag där testdeltagarna fick en bakgrund till arbetet (se appendix A), och det 

finns en risk att detta underlag kan ha färgat testdeltagarnas upplevelse av artefakten, vilket 

kan ha lett till att de försökte se emergens där det inte fanns någon. Exempelvis nämnde Jens 

Skyrim (2011) vid flera tillfällen och anledningen till att han gjorde det kan ha varit att han 

läste om Skyrim (2011) i underlaget. Det hade också varit lämpligt att vid intervjutillfällena 

ställa frågor om testpersonernas spelvanor. 

En annan sak som hade varit bra vore att komplettera den insamlade datan genom att bjuda 

in testpersonerna till en fokusgrupp där de fick berätta om sina spelupplevelser. På så vis 

skulle Karla och Viktor, som erfor lite variation i sina spelomgångar, således kunna få höra om 
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möjliga händelser som de inte upptäckte genom att prata med andra. Det vore också intressant 

att se hur folk hade pratat om sina unika erfarenheter för att se hur lika eller olika deras 

upplevelser skulle beskrivits. Fokusgrupper hade möjligen kunnat vara den mest optimala 

metoden för att utvärdera frågeställningen, men samma oerfarenhet som ställde till det för de 

semi-strukturerade intervjuerna skulle ha kunnat ställa till det med fokusgrupper också. 

Möjligen hade det behövs fler pilotstudier för att försäkra sig om att metoden var rätt, men 

detta var inget alternativ med tanke på studiens snäva tidsgräns.  

Ett annat problem med undersökningen som uppstod var gällande frågan om hur 

testpersonerna upplevde graden av agens de hade i artefakten (se appendix C fråga 1.4). 5 av 

9 testpersoner (Olivia, Sofia, Karla, William och Magnus). De övriga testpersonerna verkade 

inte förstå frågan utan frågan behövde vid varje intervjutillfälle förtydligas. Den frågan ansågs 

därför inte lämplig att ställa till de andra testpersonerna enligt en av intervjuledarna då svaren 

riskerade att bli färgade av förklaringen. För att förtydliga frågan för dem som faktiskt 

besvarade den beskrevs agens som skillnaden mellan att kunna röra sig fritt och att röra sig 

på en rak väg genom spelet. Antalet dialogval beskrevs då som begränsande och Viktor 

menade att graden av interaktivitet inte var på samma nivå som exempelvis Façade (2005), 

men några av deltagarna beskrev ändå att de hade många möjligheter att välja egna alternativ 

och att det fanns många kombinationer av beslut som kunde leda till olika utfall. 

Speltestningen skedde inte heller under ideala förhållanden då artefakten plågades av en hel 

del buggar som ställde till det för testersonerna i vissa fall. Några fastnade och kunde inte 

komma vidare i spelet och tvingades fortsätta med nästa testsession utan att spelat spelet till 

ett avsluten. Då frekvensen av buggar som gjorde spelet ospelbart var ganska hög för de första 

fyra testpersonerna som testade spelet beslutades det att åtgärda så många som möjligt innan 

de efterföljande fem testpersonerna fick spela. Åtgärderna syftade huvudsakligen på att 

stabilisera prototypen och garantera att testpersonerna inte fastnade lika mycket. Detta 

innebar att det är möjligt att vissa testpersoner fått en annan upplevelse än vad de skulle ha 

fått ifall buggarna inte hade åtgärdats, och detta kan ha påverkat svaren under intervjun. Då 

buggarna trots allt komplicerade genomförandet av studien så som den var tänkt så bedömdes 

det att risken att buggarna påverkade testresultaten negativt var högre än att åtgärderna 

gjorde det och därför lagades buggarna. Detta gjorde artefakten mer stabil, men en del buggar 

förekom fortfarande.  

Då ett av momenten av studien var att försöka ta reda på vart gränsen mellan emergenta och 

förgrenade narrativ går hade det kanske varit nyttigt för studien i helhet att utgå ifrån en mer 

definierad bild av vad det är som kännetecknar ett emergent narrativ. Under utvärderingen 

ifrågasattes definitionen flera gånger och beroende på vilken definition som användes kunde 

artefakten tolkas producera ett emergent narrativ eller inte.  

6.3 Framtida arbete 

Studien presenterar ett antal möjliga följdstudier. Drama Managern skulle kunna aktualiseras 

och testas på spelutvecklare för att se huruvida effektiv och användarvänlig den är för att 

konstruera uppdrag som ger upphov till emergens. Ett annat alternativ är att bygga vidare på 

den nuvarande artefakten och lägga till mer element som ger upphov till emergens och pröva 

den på samma urvalsgrupp som den här studien prövades på. Ett tredje alternativ skulle vara 

att undersöka huruvida en Drama Manager genom att i smyg styra händelseförloppet i en 

önskvärd dramaturgisk riktning påverkar spelarnas uppfattning om narrativet på ett positivt 
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eller negativt vis. Det sistnämnda skulle förmodligen behöva en helt ny artefakt som ter sig 

mer likt ett strategispel, liknande XCOM: Enemy Unknown (2012), än ett RPG och det skulle 

även behöva en fullständig Drama Manager för att kunna prövas. 

Skulle studien omprövas på samma målgrupp skulle fokusgrupper (Williamson 2002:251–

264) kunna vara en intressant utvärderingsmetod då testpersoner kan dela med sig om hur 

olika sina upplevelser var. Viktor fick mer eller mindre samma resultat vid varje tillfälle där 

slump var involverad och denne kunde då inte se emergens uppstå där andra deltagare tydligt 

såg hur varje spelomgång varierade vilket hade kunnat leda till en intressant diskussion. 

William var den enda som uttryckte att artefakten tillät en att skapa sitt eget narrativ. Hade 

fler deltagare tyckt så om de fått chansen att jämföra sina spelomgångar med andra spelare? 

Eller hade de fått snarlika resultat? Ett sådant svar vore värdefullt för studien. 

Spelomgångarna observerades vilket delvis bidrog med denna datan då observatören 

antecknade hur annorlunda varje spelare närmade sig spelet. Detta var dock inget 

testpersonerna själva kunde se. Ett problem med fokusgrupper skulle däremot kunna vara att 

intrycket av artefakten som olika testpersoner hade skulle kunna färga deras respektive 

personliga åsikter. Det optimala skulle kunna vara att kombinera fokusgrupper och personliga 

intervjuer. 

Det vore även intressant att vid en flöjdstudie försöka konkretisera spektrumet och bygga 

vidare på den beskrivning av ”emergenta narrativ” som denna studie etablerat; emergenta 

narrativ kan placeras på ett spektrum där motpolerna består av grund- och toppstrukturer och 

där emergenta narrativ i någon mån måste erbjuda en förväntad berättelse trots att 

händelseförloppet är oförutsägbart.  
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Appendix A -  Informationsunderlag 

 

Innan studien börjar tänkte vi definiera begreppet “emergenta narrativ” utifrån den litteratur 

som finns kring ämnet för att du som läsare och testperson lättare kan förstå vad 

undersökningen handlar om. Var dock inte orolig om du inte skulle förstå, undersökningen 

kommer att kunna genomföras ändå. 

Emergens beskrivs som det som skapas när komponenter längst ner i en hierarki interagerar 

med varandra på ett sådant sätt att det bildar en komplex struktur uppåt (Aylett 1999). 

Emergenta narrativ sker när dessa komponenter interagerar med varandra på ett sätt som 

upplevs mer improviserat än förskrivet Aylett & Louchart (2004). Exempel på detta kan ses 

inom pen-and-paper-rollspel. Spelledaren förhåller sig ofta till en kampanj som är planerad 

och skriven i förväg. Däremot vet inte spelarna, som i detta fallet är komponenterna, om vad 

som komma skall och kan ta beslut som kanske inte alls förhåller sig till den förskrivna 

kampanjen. Spelledaren måste således anpassa narrativet utefter spelarnas agerande. Det 

finns dem som vill påstå att det finns ett emergent narrativ i sport eftersom utfallen inte går 

att förutse och där kommentatorerna agerar som berättare för åskådarna.  

Denna frihet är något datorspel kan försöka emulera, men många moderna digitala rollspel 

har strikta narrativ och erbjuder bara förgrenade narrativ, såsom Dragon Age och Mass Effect. 

Det är vanligare för emergenta narrativ att förekomma inom andra genrer, såsom online-spel, 

sandlådespel och strategi-spel (Brown 2015). Exempel är World of Warcraft, The Sims och Sid 

Meyers Civ-spel. The Sims och CIv har till exempel inget förskrivet narrativ och spelaren kan 

inte kontrollera alla agenter utan måste anpassa sig till det som händer. Det kan vara svårt för 

spelaren att förutspå vad som kommer hända och berättelsen skapas av spelaren genom att 

tyda händelseförloppet som sker i spelvärlden.  

Om du förstår konceptet vid den här punkten, informera din intervjuledare, annars läs vidare. 

Mer exempel:  

Skyrim har inslag av emergens. Till exempel: om en drake attackerar en by kan flera olika 

utfall ske. Quest-NPCer kan råka dö vilket förhindrar spelaren från att utföra uppdragen. 

Draken kan bli besegrad av en bonde med pilbåge. Spelaren kan fly från staden och komma 

tillbaka senare för att se att hälften av befolkningen dött, etc. Detta är ingenting som är 

förskrivet utan snarare system i spelet som interagerar på ett sådant sätt att när det tolkas av 

en spelare så blir det ett emergent narrativ.  

Oavsett om du förstår konceptet vid den här punkten  eller inte, informera din intervjuledare 

så kommer intervjuledaren ge vidare instruktioner. 
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Appendix B -  Frågeformulär 

 

1. Frågor om emergens 

Öppningsfråga: Beskriv dina första intryck över spelomgången. Vad var det du lade märke till 
mest? 
 
Följdfrågor: 
1.1. Kändes det som att händelseförloppet var förutbestämt? 
1.2. Upplevde du att det fanns några skillnader mellan din första genomspelning och de två 
efterföljande genomspelningarna? 
1.3. Kändes varje spelomgång unik eller var de mer eller mindre samma? På vilket sätt? 
1.4. Upplevde du att spelet begränsade din agens? 
1.5. Kändes det som att dina handlingar påverkade utfallet av spelet? Om du upplevde att dina 
handlingar påverkade utfallet, hur i så fall? 
1.6. Hur upplever du spelets återspelarvärde? 
 
2. Frågor om karaktärerna 

Öppningsfråga: Beskriv karaktärerna. Hur upplevde du dem? 

Följdfrågor: 
2.1. Kändes det som att karaktärerna uppförde sig självständigt? 
 
3. Frågor om narrativet/dramaturgin 

Öppningsfråga: Vad tänkte du om spelets berättelse? 

Följdfrågor: 
3.1. Kan du gissa vad som kommer hända härnäst i spelet? 
3.2. Upplever du att spelet påminde om något annat spel du har spelat och i så fall kan du ge 

något eller flera exempel? 
3.3. Upplevde du att det fanns något som påverkade berättelsen i någon särskild dramaturgisk 

riktning om du betraktar den första genomspelningen i förhållande till de senare två 
genomspelningarna?  

 
4. Frågor om miljön 

Öppningsfråga: Hur upplevde du spelets miljö? 

Följdfrågor: 
4.1. Tror du spelet hade fungerat lika bra om det var textbaserat? 
4.2. Hade händelseförloppet upplevts mer förutbestämt om det var textbaserat?  
4.3. Kändes det som att det här spelet var mer eller mindre förutbestämt än andra spel du 
spelat? 
  



 54 

Appendix C -  Intervjuprotokoll 

 

1. Frågor om emergens 

1.0 Beskriv dina första intryck över spelomgången. Vad var det du lade märke 
till mest? 
 
 
Olivia 
 
Olivia ville ha ett förtydligande om ifall frågan avsåg första spelomgången eller alla 
spelomgångar som helhet. Frågan syftade på spelomgångarna som helhet och detta 
förmedlades. 
 
Olivia svarade att spelet liknade ett RPG med open world element, men att området man 
rörde sig i och mängden quests var begränsade. Olivia lade också märke till de valmöjligheter 
som fanns för vad man ville göra först. Hon tyckte det kändes som att det fanns en linje. 
Dock var dessa intryck inte det första Olivia tänkte på, utan det första var: “Vilken kub är 
jag?”. 
 
Sofia 
 
Sofia fick ett förtydligande om att frågan gällde spelomgångarna som helhet. Sofia beskrev 
sambandet mellan de olika spelomgångarna som att mycket var likt. Det som stack ut mest 
för Sofia var att hon inte kunde göra exakt samma sak för att få samma resultat varje 
genomspelning.  
 
Karla 
 
Karla reagerade på att ordningen man gjorde saker i spelet ledde till att man fick olika svar 
och reaktioner mellan genomspelningarna. 
 
Jens 
 
Jens lade märke till grafiken och systemet i första hand, men menade att detta inte störde 
honom och han konstaterade att prototypen var en del av ett skolarbete. Han reagerade på 
stilistiken i spelet, sättet spelet var uppbyggt på och tyckte att det påminde om klassiska 
RPG-spel. Jens drog analogier till Skyrim och tyckte spelet liknade Skyrim på ett positivt 
sätt, samt upplevde det som att det fanns viss dialog i prototypen som refererade till Skyrim. 
 
William 
 
William lade först märke till friheten man hade att angripa alla problem på olika sätt. Han 
menade att man kunde gå åt ett håll eller ett annat och att det var ett ganska bra överlapp, 
och att man inte var inlåst i något för att man startar något. William upplevde också att man 
kunde göra som man ville i spelet. 
 

Magnus 
 
Magnus reagerade på att världen var liten och kompakt, men att det fanns saker som hände 
och att det fanns folk som höll på med sitt eget. Magnus tyckte att det gav en  bra känsla som 
gjorde att världen att kändes levande. Magnus tyckte att spelet var grafiskt simplistiskt. 
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Fredrik 
 
Fredrik uttryckte osäkerhet i början av sitt svar på frågan. Han inbillade sig att spelet 
startade annorlunda tredje spelomgången. Fredrik ansåg att det han reagerade mest över var 
att spelet började annorlunda mellan spelomgångarna. Fredrik tog som exempel att hans 
kompis (rivalen) gick till marknaden i första spelomgången och att han annars gick till 
bondgården.  Fredrik tyckte att han flöt med lite. 
 

Lukas 
 
Lukas upplevde att spelet var väldigt minimalistiskt och att man därför kunde hitta på lite 
själv hur spelet såg ut. Lukas tyckte att det verkade som att fanns väldigt mycket att göra i 
spelet. Han hade svårt att hålla koll på alla olika kombinationer i uppdragen och upplevde 
det som att man kunde göra saker i vilken ordning man ville.  
 
Viktor 
 
Viktor lade främst märke till buggarna. Han talade mycket om speldesign som inte 
upplevdes relevant för studien, exempelvis att man inte kunde läsa vad som sades samtidigt 
som man hade dialogvalen uppe på skärmen.  
 
1.1. Kändes det som att händelseförloppet var förutbestämt? 
 
Olivia 
 
Olivia Tyckte att händelseförloppet kändes förutbestämt. Hon noterade dock vissa 
variationer i händelseförloppet mellan genomspelningarna. Olivia ansåg att man kunde göra 
vad man ville, men att uppdragen bara kunde göras i den ordning det krävdes. Hon 
konstaterade att de inte kunde plocka upp dockan innan uppdraget om att plocka upp 
dockan accepterats. Olivia noterade också att bad man sin kompis (rivalen) om en tjänst för 
att hitta dockan så blev man skyldig kompisen en tjänst.  
 
Sofia 
 
Sofia höll med om att händelseförloppet var förutbestämt på det stora hela, men att det 
fanns små delar som kändes mer slumpade. 
 
Karla 
 
Karla höll med till viss del om att händelseförloppet var förutbestämt, men inte så mycket 
som det kan kännas. 
 
Jens 
 
Jens tyckte å ena sidan att händelseförloppet var förutbestämt då spelet var programmerat, 
men å andra sidan ansåg Jens att det vore svårt att göra spelet som ett tabletop RPG, 
improviserat och inte förutbestämt då spelet skulle behöva programmeras. 
 
Jens ansåg att spelet kändes väldigt öppet och jämförde det med Skyrim, och tyckte att han 
kände sig van med den förgrenade strukturen innan spelandet av spelet. Han menade 
slutgiltigt att spelet upplevdes oförutbestämt. 
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William 
 
William svarade både ja och nej på frågan. Han noterade att man behöver ta del av 
händelseförloppet från a till b, men att resten av spelet känns öppet. Särskilt pekade William 
på skillnaderna mellan första och andra genomspelningen. William tyckte att 
händelseförloppet kändes väldigt fritt, med olika grenar för att gå till problemet. 
 
Magnus 
 
Magnus menade att man kunde grena ut sig lite på vad man prioriterade först i spelet. Han 
menade att spelet oftast kommer till samma slut. Från den binära punkten kan man däremot 
sprida ut sig igen menade han. 
 
Magnus pekade på situationen då han skulle få ett nytt slut i tredje omgången som inte var 
fängelset. Då tänkte han, finns det något annat sätt att få motsatt slut än att hitta dockan 
också. Han poängterade att när man hittade dockan kunde man antingen säga nej till 
kompisen (rivalen) eller prata med vakten men det ledde ändå till samma sak. Magnus letade 
också efter ett tredje slut. 
  
Fredrik 
 
Fredrik svarade nej, fast ja. Fredrik tyckte att vissa delar kändes förutbestämda. Spelet 
började med en story. Kompisen (rivalen) gick ut och gick till en plats och då kändes det som 
att spelet ville att man skulle gå dit menade han. Men när man gick omkring menade Fredrik 
att det kändes som att det kanske inte var lika förutbestämt trots allt. Han noterade att alla 
tre spelomgångar kunde sluta på olika sätt. Andra spelomgången var dock buggad för 
Fredrik och fick avbrytas innan något av de planerade sluten nåddes. 
 
Lukas 
 
Lukas ansåg att spelet var förutbestämt då spel generellt sett är skriptade på något vis. Han 
pekade på tredje spelomgången där han skulle spela likadant som i första och där upplevde 
han i princip samma sak varje gång. Han tyckte att spelet kändes väldigt förutbestämt i sin 
helhet. 
 
Viktor 
 
Viktor ansåg att händelseförloppet kändes förutbestämt och tyckte inte att spelet hade någon 
emergens. Det närmaste han kunde se var att den röda karaktären (rivalen) rörde sig 
slumpmässigt. 
 
1.2. Upplevde du att det fanns några skillnader mellan din första 
genomspelning och de två efterföljande genomspelningarna? 
 

 

Olivia 
 
Olivia menade att besluten hon tog skiljde sig lite. Hon ägnade tid i de efterföljande 
genomspelningarna till att upptäcka det hon inte sett innan. Olivia noterade att 
osthandlarnas dialog var lite annorlunda mellan genomspelningarna och hon märkte att 
kompisen (rivalen) följde med till marknaden första gången, men inte de efterföljande 
gångerna. Olivia konstaterade att dialogen för det mesta var densamma i alla 
genomspelningarna, även om karaktärerna gjorde vissa saker annorlunda. 
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Sofia 
 
Sofia tyckte att det fanns några skillnader. Hon upplevde att desto mer man spelade desto 
större förståelse för vad som fanns i spelvärlden och vad som skulle göras fick man. Hon 
upplevde att hon tog del av nya saker varje genomspelning och som att hon upptäckte nya 
saker varje genomspelning. Sofia hade mer att säga men hade vid detta tillfälle glömt bort 
frågan, så denna upprepades. Sofia svarade därefter att det övergripande var det samma, 
men att det fanns små skillnader mellan genomspelningarna. 
 
Karla 
 
Karla svarade ja på frågan och tyckte att det var stor skillnad mellan första och andra 
genomspelningen. Han (Rivalen) var på gården när man gick dit i andra 
genomspelningen.  Hon kom in i ett hus som hon inte hade hittat innan. Karla noterade att 
de stora skillnaderna mellan genomspelningarna var att hon hittade nya saker. 
 
Jens 
 
Jens konstaterade att den första genomspelningen var den kortaste. I de efterföljande 
genomspelningarna försökte Jens undvika att bli tagen av vakten och behövde lära sig att 
prata med karaktärerna istället för att göra saker. Den andra gången då Jens lade fokus på 
att tala med karaktärerna gick det bättre tyckte han. 
 
William 
 
William hänvisade till sitt svar i föregående fråga. 
 
Magnus 
 
Det som Magnus lade märke till mest var att lådan i källaren bytte plats vilket han tyckte var 
intressant. Det fanns små ändringar som gav en annan kontext eller gjorde spelet mer 
intressant menade han. Det kändes som att spelet i sin helhet utspelade sig på samma sätt 
varje gång. 
 
Fredrik 
 
Fredrik svarade ja och syftade på slutet i första genomspelningen när han hamnade i 
fängelse som han upplevde som ett dålig slut. Detta jämfördes med den andra 
genomspelningen där det förekom en del buggar och den trejde genomspelningen då Fredrik 
fick ett slut som han ansåg var bättre. Han upplevde det som att det antyddes att någon slags 
apokalyps skulle följa i en potentiell fortsättning av spelet. I första och tredje spelomgången 
letade Fredrik efter dockan. I första omgången tyckte Fredrik att det inte gick att komma 
vidare i uppdraget medan han i tredje spelomgången upplevde att uppdragets lösning var 
självklar. Fredrik menade att det var stor skillnad mellan dessa genomspelningar. 
 
Lukas 
 
Lukas svarade ja, och tyckte det var ganska stor skillnad mellan genomspelningarna. I 
grunden tyckte han att omgångarna var desamma och att det var buggarna han utsattes för 
som gjorde att det blev annorlunda.  
 
Viktor 



 58 

 
Viktor noterade att den röda karaktären (rivalen) gick åt olika håll. Ordningen uppdragen 
spelades var lite udda tyckte han. 
 
1.3. Kändes varje spelomgång unik eller var de mer eller mindre samma? På 
vilket sätt? 
 
Olivia 
 
Olivia fick aldrig frågan då den ansågs besvarad med föregående fråga. 
 
Sofia 
 
Sofia upplevde att spelomgångarna kändes unika. Sofia fick en följdfråga om på vilket sätt de 
kändes unika och syftade på de olika uppdragen. Sofia kände att de fick mer information 
varje spelomgång, men argumenterade att det bör gälla för icke-emergenta narrativ också. 
 

Karla 
 
Karla upplevde att det var samma struktur på alla uppdragen, men att det fanns unika inslag 
baserat på vilken ordning man gjorde uppdragen och vilka val man gjorde. 
 
Jens 
 
Jens ansåg att spelomgångarna kändes unika på grund av att olika val ledde till olika 
förgreningar. Jens presenterade två exempel. I första spelomgången tog han val A, och om 
man ska visualisera det, vägen till vänster. I andra spelomgången tog han val B, vägen till 
höger istället. 
 
William 
 
William konstaterade att man behöver komma från punkt a till punkt b men att man annars 
kan angripa problemen som man vill. William tyckte att spelet kändes fritt. 
 
Magnus 
 
Se svaret på föregående fråga. 
 
Fredrik 
 
Fredrik menade att spelomgångarna kändes unika främst i slutet. Slutet i den andra 
spelomgången skiljde sig från de andra, vilket Fredrik ansåg var intressant. 
Unika i sluten främst. 
Skiljde sig den andra spelomgången från de andra. Interssant. 
 
Lukas 
 
Lukas tyckte att spelomgångarna upplevdes ganska unika. Det var bara en av omgångarna 
Lukas fick ett slut på och i en annan omgång fastnade Lukas i en dörr. Det var bara första 
genomspelningen som inte hade något riktigt slut menade han. 
 
Viktor 



 59 

 
Viktor tyckte genomspelningarna var väldigt identiska. Han ansåg att det fanns för många 
“red herrings” och syftade på repet och mannen i fängelset. Det han noterade som mest 
annorlunda var att den röda karaktären (rivalen) gick åt olika håll. 
 
1.4. Upplevde du att spelet begränsade din agens? 
 
Olivia, Sofia, Karla, William och Magnus fick inte frågan då den bedömdes otydlig enligt en 
av forskarna som valde att inte ställa frågan. Frågan ställdes däremot av den andra forskaren 
till Jens, Lukas,Fredrik och Viktor. 
 
Olivia 
Sofia 
Karla 
 
Jens 
 
Jens bad om ett förtydligande på frågan och fick därför tilläggsfrågan “Kändes det som att du 
kunde röra dig fritt eller kändes det som att du gick som på en linjär väg?” 
 
Jens pekade på att han befann sig i ett litet område omringat av en mur i spelet och att man 
inte kan komma så långt om man vill. Han menade att han inte hade total egen agens, men 
att han hade möjligheten att välja vad han skulle göra. Han tyckte att han hade frihet med 
tankte på att spelet var programmerat. 
 
William 
Magnus 
 

Fredrik 
 
Fredrik tyckte att han upplevde lite både och. Han pekade på att han kunde inte ta sig vidare 
i första spelomgången med uppdraget att hitta dockan. Han var osäker på om det var för att 
spelet var designat så att det var omöjligt att komma vidare, eller om det berodde på hans 
eget tillkortakommande. Annars upplevde Fredrik att spelet var ganska fritt, men att det 
fanns begräsningar kring vissa delar av det man kunde göra.  
 
Lukas 
 
Lukas tyckte att han upplevde en viss mängd agens. Han syftade på att svarsalternativen på 
frågorna i dialogen inte hade så många alternativ. Han ansåg att särskilt den första frågan 
kändes orättvis då den inte hade någon egentlig påverkan och undrade varför inte han får 
styra flödet i konversationen. Utöver detta så hänvisade Lukas till alla kombinationer som 
kunde tas, exempelvis att uppdraget med hjälpa flickan hade många alternativ och att det 
kändes som att man i det uppdraget hade väldigt många möjligheter.  
 
Viktor 
 
Viktor svarade både ja och nej på frågan. Han syftade på att man inte kunde skriva in sina 
egna val, till skillnad från exempelvis Façade. Han menade att man var fri att gå omkring 
som man ville men att det ändå fanns ett fast händelseförlopp att följa. 
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1.5. Kändes det som att dina handlingar påverkade utfallet av spelet? Om du 
upplevde att dina handlingar påverkade utfallet, hur i så fall? 
 
Olivia 
 
Olivia svarade ja på frågan och pekade på att hon fick lite olika slut. De första två gångerna 
hamnade hon i fängelset för att hon försökte stjäla saker och hon tyckte att detta kändes 
logiskt. I sista spelomgången menade hon att hon fick ett faktiskt slut och det kändes inte 
som att resan avbröts i förtid utan som att hon fick gå igenom allt. 
 
Sofia 
 
Sofia svarade tvekande ja på frågan. Hon menade att hennes handlingar påverkade på ett 
sätt, men att det var svårt att säga vad som påverkade utfallen. Hon tyckte det kändes som 
att spel oftast går ut på att lista ut ifall en sak leder till att något specifikt kommer att hända. 
Sofia tyckte att det kändes som att hon fick utföra för få genomspelningar för att skaffa sig en 
uppfattning om det bakomliggande systemet. 
 
Karla 
 
Karla menade att det var på väg att kännas så, men att det var svårt att säga på grund av alla 
buggar hon utsattes för. 
 
Jens 
 
Jens svarade ja på frågan, men menade att hans handlingar inte påverkade så mycket ur ett 
spelmekaniskt perspektiv. Jens pekade på att han visserligen blev tagen av vakten i första 
genomspelningen, men annars tyckte han att det var mer narrativa förändringar som 
skedde, exempelvis att man antingen fick eller inte fick sin blodlinjes vapen i olika 
genomspelningar. 
 

William 
 
William kände att han kunde förändra utfallen av situationerna. Han fick dock samma slut 
varje genomspelning. Han tyckte att hans handlingar påverkade utfallen i mindre skala, men 
inte på en helhetsnivå. 
 
Magnus 
 
Magnus menade att det berodde på hur snäll eller elak man var. Om han sade något negativt 
så menade Magnus att han inte kunde ta tillbaka det eller kompromissa med karaktärerna. 
Det gick inte att kompensera för sina handlingar. Magnus kände att det han gjorde hade 
påverkan på saker i spelet och att han tyckte att det är så det borde vara. Magnus berättade 
att han skrev en tenta om att ladda om sina gamla resultat eller att leva med 
konsekvenserna. Han anser att det är mer intressant att leva med konsekvenserna. 
 
Fredrik 
 
Fredrik tyckte att det han gjorde hade en påverkan och syftade främst på sluten av 
genomspelningarna. I första genomspelningen hamnade han i fängelse medan han upplevde 
att han i den tredje genomspelningen upplevde det som att man blev utskälld för att man 
försökte smita. Fredrik upplevde det inte som att varje handling han gjorde spelade roll, men 
för att få de specifika sluten ansåg han att valen var viktiga. 
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Lukas 
 
Lukas svarade ja på frågan. Han hänvisade till att han åt av osthandlarens ost. Han tyckte 
om att han kunde göra det flera gånger och att det ledde till en effekt som också blev slutet 
för honom. Det fanns en läxa att lära sig där tyckte han. Lukas spekulerade i att det var hans 
eget fel för att han åt all ost. Det är värt att anmärka att situationen som uppstod  för Lukas 
där han fastnade i en dörrkarm var ett resultat av en bugg.  
 
Viktor 
 
Viktor tyckte att hans handlingar påverkade på ett ungefär. Han var osäker på vad som 
skulle ske om han gav paketet till den gröna karaktären. Han pekade också på slutet där 
mentorn gav vapnet till rivalen. I slutänden ställde sig Viktor skeptisk till att hans handlingar 
hade en påverkan. 
 
1.6. Hur upplever du spelets återspelarvärde? 
 
Olivia 
 
Olivia tyckte att det beror på. Hon menade att det fanns ett återspelarvärde efter första 
spelomgången eftersom det fanns mycket att undersöka, men efter att hon gjort det tre 
gånger så upplevde hon inte att det fanns så mycket återspelarvärde. Olivia menade att man 
kunde väga det mot andra saker eller spel som kunde ge en mer värde. Tre gånger upplevde 
hon kändes bra för henne. 
 
Sofia 
 
Sofia upplevde att återspelarvärdet fortfarande var högt efter tre spelomgångar. Hon 
förklarade att hon gillade att slutföra alla uppgifter som fanns i ett spel och att hon kunde 
spela samma sak tills det egentligen var tråkigt. 
 
Karla 
 
Karla tyckte att återspelarvärdet kändes rätt högt. Hon syftade på att hon kunde välja olika 
saker vid olika dialoger och att hon kunde ta olika vägar och liknande. 
 
Jens 
 
Jens frågade vad som menades med återspelarvärde. Han fick frågan tillbaka: 
“Uppmuntrades du att spela om spelet, eller var du nöjd efter att ha spelat en gång bara?”. 
 
Jens menade att spelet uppmuntrade till att spelas flera gånger för att välja olika val och ta 
reda på vad som händer när man tar olika val. Han trodde att det fanns potential att spela 
om spelet några gånger. 
 
William 
 
William beskriver återspelarvärdet som ganska högt och menade att en större karta kunde 
leda till att det fanns hur många trådar att dra i som helst. 
 
Magnus 
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Magnus började beskriva hur spelet som det var vid speltillfället lät allting börja på noll, men 
att man fick prioritera olika saker mellan genomspelningarna vilket Magnus ansåg som 
höjde återspelarvärdet. Magnus uttryckte nyfikenhet kring vad som skulle ske om han 
utförde en viss handling. Han är osäker på hur djupgående spelet har utvecklats och undrar 
över vad som påverkar vad i spelet. Han menar att de många förgreningarna gör att det är 
svårt att bedöma. Han pekade på paketet som ett exempel. Antingen kunde man bryta sig in 
på egen hand eller så kunde man hjälpa flickan och  få hjälp av henne i utbyte. 
 
Fredrik 
 
Fredrik beskrev återspelarvärdet som ganska högt. Han tyckte inte att spelet kändes uttjatat i 
tredje spelomgången. 
 
Lukas 
 
Lukas spekulerade i att återspelarvärdet antagligen är ganska stort. Han kände inte att han 
hade sett alla utfall trots de tre spelomgångar han utförde, utan upplevde att det skulle 
krävas ganska många genomspelningar för att se allt. 
 
Viktor 
 
Viktor ställde sig osäker till om det fanns ett  återspelarvärde. Han beskrev den tredje 
spelomgången som för lik den första och att det gjorde att det kändes som att det bara var 
två spelomgångar. Dessa två spelomgångar beskrev han också som att de var väldigt lika 
varandra. Viktor kritiserade också att det fanns för många “red herrings” i spelet. 
 

2. Frågor om karaktärerna 

2.0 Beskriv karaktärerna. Hur upplevde du dem? 

Olivia 
 
Olivia började beskriva den röda karaktären som hon identifierade som Gamakha. Hon 
beskrev honom som en sidekick och som en stöttande karaktär. Hon var inte helt säker men 
hon upplevde det som att Gamakha ville bli den bästa hjälten någonsin. Hon upplevde att 
han verkade schysst och trevlig.  Olivia beskrev därefter vakterna som hon kände var jobbiga 
då hon åkte fast. Olivia beskrev sedan mästaren som lite för stereotypisk. Karaktären hade 
bara ett syfte, att informera om vad som hände och vad som skulle göras menade hon. Hon 
menade att mästaren talade om för spelaren och Gamakha att de hade ett öde och att de ska 
bete sig på rätt sätt. 
 
En följdfråga ställdes om vilken stereotyp som Olivia syftade på. Olivia tog Yoda som 
exempel, fast beskrev mästaren som mer strikt. Yoda uppfattade hon var roligare. Hon tog 
också Dumbledore som exempel. Hon syftade på äldre karaktärer som guidar hjältar. 
 
Sofia 
 
Sofia tyckte att det fanns många olika karaktärer. Hon kände att det var svårt att bedöma 
deras bakomliggande motiv, men att hon hade misstankar kring paketet. Båda karaktärer 
som ingick i uppdraget om paketet kändes skumma. Hon tyckte det var svårt att göra en 
korrekt bedömning dels grund av att grafiken gav så lite information, men också att det 
fanns för lite information i allmänhet. Hon kände sig ibland tvungen att göra ett val och att 
det hade stor påverkan utan att veta varför. Sofia tyckte att alla karaktärer hade olika 
personligheter. Hon kände inte att någon karaktär var genomgående ond eller god. 
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Sofia fick följdfrågan: “Kändes det som att någon stereotyp kom fram hos karaktärerna?” 
Sofia svarade att mamman och barnet stod ut och att de kändes mest stereotypiska. 
 
Karla 
 
Karla fick frågan utvecklad från början med en tilläggsfråga: “Fanns det någon karaktär som 
stod ut?” Karla svarade att karaktärerna kändes typiska, men att de ändå var sina egna. Hon 
pekade på att en viss karaktär satt på sin gård och gjorde sitt, och att en annan satt i sitt 
marknadstånd och gjorde något annat. Karla upplevde att de olika karaktärerna skiljde sig 
tydligt från varandra. 
 
Jens 
 
Jens började med att beskriva spelarkaraktären som att den inte hade någon personlighet, 
utan att det är spelaren själv som sätter sig in i rollen som karaktären. Han pekade på 
Gamakha som han menade hade en klar personlighet. Han beskrev Gamakha som arrogant 
och som att han ville vara den bäste. Jens tyckte att Gamakha verkar leta efter bekräftelse. 
Jens tyckte om köpmannen med paketet. Han ansåg att alla karaktärer hade tydliga 
personlighetsdrag och att de skiljde sig från varandra. Han syftade både på att karaktärerna 
har olika färger i spelet, men också att det känns som att när man pratar med de olika 
karaktärerna så har de olika personligheter. 
 
Spelarkaraktären hade inte en personlighet. Det är du som spelar. Du sätter dig själv i den 
rollen. Gamakha hade en klar personlighet. Arrogant, den bäste. Letar bekräftelse. 
Gillade köpmannen med paketet. Alla karaktärer hade tydliga personlighetsdrag. Skiljde sig 
från varandra. Har olika färger. Känner att när man pratar med de olika karaktärerna också 
har olika personligheter. 
 

William 
 
William beskrev mästaren som vis, lugn och samlad. Den röda karaktären beskrev William 
som en medbroder som funderade över vad som behövde göras och vad poängen med det 
var. William beskrev den trevliga modern och hennes dotter och att det fanns en aura av 
panik kring att flickan blivit av med sin docka och att flickan var lätt att muta bort. Han 
beskrev den gamle mannen och hans son. Mannen ville ta kontroll, men sonen beskrevs som 
feg och försiktig. William beskrev handelsmännen, en “sneaky” osthandlare och den andra 
“sneaky” handelsmannen som vill att man ska stjäla ett paket. Han noterade också vakterna, 
pojkarna som spelade boll och kvinnan som han och den röda karaktären träffade under 
sista genomspelningen. 
 
Magnus 
 
Magnus beskrev karaktärerna som lite “goofy” och medeltida. Han drog paraleller till 
festivalen i Chrono Trigger. Magnus fick följdfrågan: “Var det någon karktär du reagerade 
speciellt mycket på?” Magnus svarade att han reagerade på köpmannen med halsbandet. Det 
kändes som att när allt förstördes utanför fängelset så var det han som var boven menade 
han. Han menade att det skulle kännas förutsägbart om det vore köpmannen som var boven, 
men att om det inte var det så vore det bra för att det vilseledde spelaren. 
 
Fredrik 
 
Fredrik hade inga särskilda åsikter om karkatärerna och tyckte inte att någon stod ut särskilt 
mycket. Han menade att kompisen (rivalen) i slutet av omgång 3 stod ute lite i slutet av 
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omgång 3. Kompisen ville ut och hjälpa de andra i byn och det kändes som att han hade lite 
mer drivkraft än de andra i världen menade Fredrik. 
 
Lukas 
 
Lukas beskrev mästaren som den typiske vise mästaren som ger en ett vagt uppdrag och 
antar att man ska förstå vad han talar om. Lukas beskrev vidare kompisen (rivalen) som för 
ivrig och att han inte tycks förstå innebörden av det de gör, utan att han mest vill vara en 
cool hjälte. Lukas menade att spelarkaraktären kändes som en blank kanvas för spelarn att 
fylla i själv. Lukas ansåg inte att det fanns så många andra karkatärer som hade en tydlig 
personlighet. Lukas pekade trots detta på det bortskämda barnet, en väldigt “shady” 
affärsman, och att vakterna kändes väldigt standardiserade utan personligheter. 
 
Viktor 
 
Viktor beskrev karaktärerna som fyrkantiga och som att det saknades djup i deras backstory. 
Han menade att man bara var en kub som sprang omkring och talade med andra kuber. 
Trots detta uppfattade han det som att de ändå hade roller. Exempelvis ost-handlaren som 
gav ost till spelaren tyckte Viktor var cool. 
 
2.1 Kändes det som att karaktärerna uppförde sig självständigt? (eller mer som 
att de gick som på räls) 
 

Olivia 
 
Olivia ansåg att känslan av självständighet varierade mellan karaktärerna. Hon menade att 
de karaktärer som sade samma sak kändes upplevdes som att de gick på räls. Ostförsäljaren, 
flickan som vill ha sin docka och hennes mamma kändes inte lika mycket som att de gick på 
räls. Olivia upplevde att de hade andra planer än att bara interagera med henne. 
 
Sofia 
 
Sofia tyckte att det skiljde sig mellan karaktärerna. Hon noterade att den röda karaktären 
(rivalen) gick runt till olika platser under olika genomspelningar och det kändes som att han 
hade en annan typ av vilja. Mamman och barnet beskrevs av Olivia som att de alltid ville 
samma sak i alla genomspelningar. 
 
Karla 
 
Karla kände att karaktärerna lutade åt att röra sig mer på räls. Hon konstaterade att det inte 
var så mycket skillnad på ifall man pratade med den röda karaktären (rivalen) eller inte, utan 
han stod alltid och väntade på en. 
 
Jens 
 
Jens bad om att få frågan förtydligad för sig. Jens fick några motfrågor: Betedde sig 
karaktärerna självständigt? Kändes det som de tog egna beslut eller såg det mer ut som att 
de rörde sig som på räls? 
 
Jens återkopplade till det som sagts innan om programmeringen. Han konstaterade att 
spelet är programmerat och att karaktärerna därför rör sig på räls i någon mån, men att han 
inte kunde säga var rälsen gick. Jens upplevde inte att karaktärerna tog självständiga beslut 
eller att de rörde sig självständigt. 
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William 
 
William svarade ja på frågan och ansåg att karaktärerna förflyttade sig på egen hand. Han 
noterade att rivalen hakades upp ibland när man gick nära honom.William konstaterade att 
man ibland kunde se spelets ram. 
 
Magnus 
 
Magnus beskrev karaktärernas självständighet som tillräcklig för att kännas som individer. 
Magnus ger flera exempel: flickan får ett utbrott, pojkarna spelar boll, vakterna och bondens 
son. 
 
Fredrik 
 
Fredrik menade att det känns lite som både och. I den sista spelomgången insåg Fredrik att 
personen vid marknaden och vid jaken var samma person. Fredrik upplevde att karaktären 
faktiskt gör något och då kändes det inte lika mycket som på räls även om det var så. Första 
genomspelningen kändes karaktärernas beteenden som väldigt förutbestämda, men i slutet 
av sista spelomgången så tänkte man att det kanske inte var så menade Fredrik. 
 
Lukas 
 
Lukas konstaterade att det fanns några karaktärer som faktiskt gick omkring. Han använde 
bondens son som exempel som han ansåg kändes mer levande än flickan med dockan som 
bara sprang runt i cirklar eller barnen som sparkade boll. Ett annat exempel Lukas tog upp 
var kompisen (rivalen) som bara väntade på spelaren. Däremot menade Lukas att han hade 
en sämre uppfattning av vad sonen hade för sig vid olika tillfällen. 
 
Viktor 
 
Viktor menade att karaktärerna kändes väldigt skriptade och tedde sig som att de bara kunde 
göra en sak. Han upplevde att det bara var en karaktär som rörde sig spontant, men noterade 
att den karaktärens rörelser var begränsade till utfallet av en tresidig tärning. 
 

3. Frågor om narrativet/dramaturgin 

3.0 Vad tänkte du om spelets berättelse? 

Olivia 
 
Olivia kände att hon påverkade vad som hände, som att hon var huvudkaraktären och 
konstaterade att detta var normalt i spel. Hon tyckte att det fanns en tydlig början och ett 
tydligt slut. Hon menade att det fanns en linje mellan uppdragen, men att det saknades en 
höjdpunkt. Olivia upplevde att den dramaturgiska kurvan var mer rak. 
 
Sofia 
 
Sofia fick tilläggsfrågan: “På en helhetsnivå, vad tänkte du?”. Sofia svarade att hon noterade 
att hon befann sig i en by, men att det var oklart vilken typ av by det var. Hon ansåg att 
dialogen var komisk till och från. Sofia tyckte det var svårt att få en uppfattning om mycket 
av det övergripande, som att inte allting framkom. Hon såg narrativet som små bitar av ett 
pussel och att hon inte fått helhetsbilden av vad som händer. 
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Karla 
 
Intervjuledaren noterade att denna fråga skulle kunna bli svår att besvara då Karla utsattes 
för många buggar, men ställde den ända på följande vis: “Vad var tankarna om det 
berättande du såg i spelet?” 
 
Karla svarade att det kändes fritt, och som att allting var en del av samma “critical path”. Det 
kändes inte som att det som framkom var hela berättelsen tyckte Karla, men att det kändes 
som att allting var viktigt på något sätt. 
 

Jens 
 
Jens tyckte att berättelsen i spelet skulle fungera bra som en introduktion. Han hänvisade till 
att man är en scion och har ett mål och att det är ens sista utmaning. I slutet av prototypen 
får man reda på en attack, berättade han. Jens fick intrycket att scions är lite som witchers, 
alltså människor som blivit förstärkta på något sätt. Han tyckte att det var ett bra intro med 
en bra hook för att förstå vem man spelar som och vad man kan förvänta sig ur ett 
gameplayperspektiv och ur ett narrativt perspektiv. 
  

 
William 
 
William gillade berättelsen och beskrev den som en tutorialdel av ett spel. Han berättade att 
man kunde prata med folk och ta reda på vad man kunde göra inom spelets ramar.  Han 
menade att spelet inte är så styrt som narrativ kan vara, utan att man kan bilda sitt egna 
narrativ. Han sade att “det blir emergent om man kan säga så”. William tyckte att det var 
helt upp till spelaren vad som händer. 
 
Magnus 
 
Magnus tyckte narrativet väckte frågor om vad det är som händer utanför byn. Han undrade 
om man var inlåst innanför muren. I många spel är avskärmningen i världen ett 
spelmoment, ofta en osynlig vägg menade han. I det här spelet var det istället faktiska murar 
man inte får gå utanför. Magnus uttryckte nyfikenhet kring om det fanns en “Attack on 
Titan” liknande story involverad i spelet där religion och gudar och korruption spelar en stor 
roll. 
 
Fredrik 
 
Fredrik tänkte inte så mycket på den stora berättelsen, utan fokuserade istället på att han 
kunde hjälpa folket i byn. Han tyckte att hade möjligheten att utforska byn där folket bodde 
och då blev uppdraget inte så viktigt för honom. Han menade att det var främst i slutet som 
han tänkte på storyn. 
 
Lukas 
 
Lukas upplevde att det var svårt att utröna vad hela berättelsen var och han tyckte att han 
inte riktigt sett alla bitar. Han var oförmögen att pussla ihop helheten. Lukas tyckte att det 
kändes som att han läst ett kapitel i boken, men att han inte läst hela boken. 
 
Viktor 
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Viktor tyckte att vissa delar av berättelsen var lite halvt fåniga. Han upplevde att det fanns en 
viss mystik och att en del information som man skulle kunna vilja ha saknades. Han 
uttryckte nyfikenhet över att det fanns en annan by som höll på att bli attackerad, men att 
han upplevde det som att han kunde ha brytt sig mer om narrativet än vad han gjorde. 
 
Följdfrågor: 
3.1 Kan du gissa vad som kommer hända härnäst i spelet? 
 
Olivia 
 
Olivia tyckte inte att det kändes som att det händer så mycket mer efter de första två 
genomspelningarna. Förmodligen beror detta på att Olivia åkte i fängelse vid båda de 
tillfällena. Sista gången menade Olivia att det kändes som att fortsättningen skulle varit 
något i stil med att man ger sig ut och slåss mot något slags monster med vapnet man har 
fått. En annan sak hon trodde skulle hända var att huvudkaraktären och rivalen upptas i 
munk-orden. 
 
Sofia 
 
Sofia noterade att hon fick två olika slut. När alla quest klarats av vid en av 
genomspelningarna nekade hon svärdet fastän hon velat ta det. Sofia drar till minnes en film 
där en by var helt avskärmad från världen. Enligt Sofia var monstren som gick runt den byn 
egentligen byborna själva då de inte ville att de som bodde där skulle försvinna eller fly. 
Alternativt var världen utanför murarna i spelet farlig trodde hon, men konstaterade att hon 
bara spekulerade och inte visste något. 
 
Karla 
 
Karla fick aldrig den här frågan då samtliga av hennes spelomgångar slutade innan något av 
sluten kunde nås på grund av buggar. 
 
Jens 
 
Jens menade att det berodde på vad man valde att göra. Om man tog den goda vägen 
hamnade man hos mästaren som gav en vapnet. Sedan tänkte Jens att mästaren skulle 
skickat ut spelaren och ens kompis (rivalen) och ni är starkare för att ni har hjälp från er 
stad. Man har stöd av staden, men de beslut man tar är tänkta att gynna dig och din stad 
trodde Jens. 
 
I det andra fallet där man försöker smyga undan från vakten får man inte vapnet, och är 
därför inte lika stark utan vapnet eller ha samma stöd av staden, men istället har man större 
frihet i vilka beslut man kan ta föreställde sig Jens. Detta trodde han skulle göra att man såg 
saker ur ett annat perspektiv. Antingen kommer man hjälpa staden, eller så får man ta reda 
på ett mer neutralt perspektiv om man ger sig av ensam. 
  
William 
 
William trodde att man skulle försöka lösa konflikten och att spelet inte gick ut på att stanna 
och hjälpa folk hela vägen. Han trodde att spelet skulle utvecklas till något mer. Han tänkte 
att spelaren skulle få se vad som händer i resten av världen, men att man som i introt skulle 
få hantera det som sker på vilka sätt man ville. 
 
Magnus 
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Magnus menade att det känns som att antingen kommer ett monster förstöra allt och att 
man måste hämnas på det, eller så visar spelaren att han är så balanserad att han får gå ut i 
världen och hjälpa andra att också bli balanserade. Magnus trodde att om det är ett monster 
så kommer det byggas upp att det lämnat avtryck på andra byar och att man av den 
anledningen måste man leta upp det. 
 
Fredrik 
 
Fredrik tänkte att efter slutet i första genomspelningen så går det illa och att alla kommer att 
dö. I slutet i den sista genomspelningen öppnas vägen till en större berättelse, den klassiska 
hjälten på ett uppdrag trodde han. Han ansåg att det fanns mycket större utrymme för en 
vidare berättelse i det här fallet. 
 
Lukas 
 
Lukas antog att efter slutet i sista genomspelningen så var det dags att slåss. Han gissade att 
kompiskaraktären (rivalen) kommer bli avundsjuk på en över att man fick ett coolt vapen 
som inte han fick, och att rivalen fick uppdraget att assistera en. Med tanke på hur ivrig och 
hur misstroende gentemot mästaren som rivalen är gissar Lukas att rivalen lär förråda en 
eller att det blir någon form av konfrontation där. 
 
Viktor 
 
Viktor föreställde sig att det som skulle ske därnäst vore att de som attackerar den andra byn 
attackerar byn spelet utspelar sig och att det var spelarkaraktären eller kompisen (rivalen) 
som har vapnet och att de sedan slåss. Han jämför spelet med The Legend of Zelda: A Link to 
the Past där en by brinner och man försöker göra det bästa av saker och ting. Viktor gör 
också en koppling till Avengers: Endgame om tidsresor, men anser inte att kopplingen är så 
relevant egentligen. Han konstaterar att man i slutänden räddar sin by på något sätt i alla 
fall.   
 
3.2 Upplever du att spelet påminde om något annat spel du har spelat och i så 
fall kan du ge något eller flera exempel? 
 
Olivia 
 
Olivia jämför prototypen med World of Warcraft, då prototypen har en öppen värld och är 
uppdragsbaserad. Hon menar att man i båda spelen går till en plats som man får uppdrag 
ifrån och sedan går man till en annan plats där det finns ett annat uppdrag, och där skulle 
man också utfört en uppgift. Likheten var att man måste gå omkring tyckte Olivia.  
 
Sofia 
 
Sofia kommer inte på något särskilt spel eftersom hon har spelat så många olika. Hon 
berättar att hon brukar låsa in sig på ett spel och sedan spela över hundra timmar tills hon 
klarat av det. 
 
Karla 
 
Karla liknar prototypen med Zelda spelen på Nintendo DS, och tänker på momentet med att 
prata med byborna. Hon noterar att spelet inte har något röstskådespel. Karla tycker 
en  annan likhet är att spelet går ut på att hjälpa byborna med sina saker i en bubbla. Rent 
allmänt tycker Karla att prototypen känns som ett RPG och drar en paralell till The Witcher 
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3 där det förekommer liknande spelmoment där det krävs att man gör saker i en viss ordning 
för att få olika utfall. 
  
Jens 
 
Jens tänker på Skyrim och drar paralleller till det som den röda karaktären (rivalen) sade. 
Stilitiskt menar T4 att spelet är mer likt Undertale eller liknande 2D-RPGs. Jens blir sedan 
osäker på hur han ska beskriva genren som han liknar prototypen med. Han tänker inte på 
något specifikt spel. Intervjuledaren fyller i och frågar om han syftar på genren “Topdown-
RPG” och Jens instämmer entusiastiskt. 
 
William 
 
William liknar prototypen med Jade Empire och pekar på att spelet har en österländsk eller 
oriental setting. Han tycker att det liknar RPG-spel i allmänhet och tycker att det lutar åt 
samma håll som spel utvecklare av BioWare. En annan liknelse han kan se är att spelet 
påminner om tabletop-RPGn då spelet utspelar sig i på en öppen plats där man kan göra vad 
man vill. 
 
Magnus 
 
Magnus tänker på Chrono Trigger, och specifikt sekevensen med festivalen från det spelet, 
och drar också paraleller till Kingdom Come: Deliverance. I likhet med Kindom Come: 
Deliverance kan man i  prototypen göra elaka saker som gör att man åker i fängelse och att 
det finns olika sätt att hamna där. Han noterar också att medeltidskänslan finns i båda 
spelen. 
 
Fredrik 
 
Fredrik tycker prototypen påminner om de flesta JRPG(Japanese Role-Playing Games)-spel 
då man börjar spelet i en by och sedan öppnar spelet upp för något större. I och med att det 
är en by som förstörs i prototypen drar Fredrik kopplingar till Tales of Symphonia. 
 
Lukas 
 
Lukas vill nästan likna spelet med Fable, men att det vore att expandera på det som skapats 
till prototypen. Dock menar han att det är i samma tappning protoypen är skapad då det 
finns val som har konsekvenser och att de bygger upp världen. Det är den närmaste 
referensen han har tycker Lukas. Fable är inte ett top-down spel, utan mer ett action-RPG, 
men val och konsekvenser är den största likheten med Fable anser Lukas. 
Viktor 
 

Viktor tänker på flash-visual novels, men att man i prototypen går omkring och pratar med 
folk. Han konstaterar att han inte har spelat Undertale eller Off, men att de spelen har en 
simplistisk grafik och att man går omkring och talar med saker tror han. 
 
3.3 Upplevde du att det fanns något som påverkade berättelsen i någon särskild 
dramaturgisk riktning om du betraktar den första genomspelningen i 
förhållande till de senare två genomspelningarna?  
 
Olivia 
 
Olivia fick aldrig denna fråga av okänd anledning. 
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Sofia 
 
Sofia tycker att det är en svår fråga och kan inte komma på något på rak arm. Hon 
förtydligade frågan för sig själv: “Fanns det något som påverkade den dramaturgiska 
riktningen?” och intervjuledaren höll med. Sofia svarade då att hon noterade att det kändes 
som något bestämde var den röda kuben (rivalen) gick någonstans och hon kände det som 
att den karaktären hade till uppgift att vägleda henne då hon inte förstod världen och därför 
förlitade sig på den röda karaktären. Sofia pekade på hennes val där hon tog uppdraget med 
dockan jämfört med en annan genomspelning där Sofia lät den röda kuben ta hand om 
gården. Hon ansåg sammanfattningsvis att det var hennes egna val, samt var den röda kuben 
gick som påverkade den dramaturgiska riktningen. 
 
Karla 
 
Karla förstod först inte frågan och bad om ett förtydligande. Intervjuledaren ställde då 
frågan: “Av den berättelse som du kunde se, fanns det något tecken på en dramaturgisk 
struktur och fanns det något som påverkade den i någon särskild riktning?”. 
 
Karla svarade då att hon inte kände att det fanns något spontant som påverkade. Hon 
påpekade att det hade varit lättare att bedöma om hon hade kunnat slutföra spelet. Karla 
hade flera buggar som gjorde spelet ospelbart. 
 
Jens 
 
Jens kände när man blev satt i fängelse så hade det en påverkan. Man kunde höra monster 
skrika och anta att staden blev attackerade tyckte han. Han såg det som en bra vändpunkt 
och en “inskjutning” till konflikten. Han liknar prototypen med Skyrim igen och jämför med 
hur draken Alduin attackerar, samt hur man i Skyrim flyr från en by fast man är en fånge. I 
Skyrim blir fokus på att säkra sin egen överlevnad istället för att skydda alla andra menar 
han. I prototypen menar han annars att fokus skulle ligga på att hitta vapnet då staden blir 
attackerad. Vändpunkten eller dramaturgin kan sägas vara att man ska rädda staden istället 
för sig själv anser Jens. 
 
William 
 
Gamakha (rivalen)  har en påverkan då man kan ta hjälp av honom menar William. Han 
upplever att Gamakha (rivalen) låser in en och att man styrs i hans riktning. Man får ta 
ställning till det han ber en att göra menar William. Man blir satt på en viss väg menar han. 
Om man exempelvis hjälper till att leta efter dockan så är man snäll menar William. 
 
Magnus 
 
Magnus kunde först inte komma på något då han ansåg att Dramaturgi är svårt. 
Intervjuledaren ställde följdfrågan: “Kändes det som att det fanns något som knuffade storyn 
i en viss riktning?” 
 
Magnus svarade att han i första genomspelningen följde med sin kompis (rivalen) och ansåg 
att det var lättare att följa en tutorialkompis. Han disktuerar hur markanden hade flera 
NPCer och dialoger och att detta kan bli besvärligt om det är för många intryck på samma 
gång. I protoypen var det bara tre, fyra stycken karaktärer vilket Magnus ansåg var en bra 
start. Han menade att man kunde se sig omkring och göra vad man kände för. I första 
genomspelningen var han nyfiken på vad man skulle göra och vad som kunde göras mest 
effektivt. I andra genomspelningen ville han testa motsatsen och se vad som hände. 
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Fredrik 
 
Fredrik hade inget bra svar på frågan inititalt. Intervjuledaren gav honom tilläggsfrågan: 
“Fanns det något som knuffade berättelsen i någon särskild riktning?”. Fredrik hänvisade till 
situationen där han inte upplevde att han kunde komma vidare med dockan och att han 
därför blev fångad av vakten. 
 
Lukas 
 
Lukas reflekterade kring att det fanns en by som blev attackerad och att det kändes det mer 
seriöst än spelet bara handlat om vad ett par bybor sysslar med. En annan sak Lukas 
noterade var att det var någon som dog i en av genomspelningarna, något som var mer 
allvarligt än vad Lukas trodde. Han jämför med genomspelningen innan då han hade ihjäl 
sig själv med ost, vilket han ansåg gav spelet väldigt olika toner. 
 
Viktor 
 
Viktor konstaterade att spelet inte hade tre akter och tyckte inte att det fanns så mycket 
spänning eller uppbyggnad. Han beskriver händelseförloppet som att man ska gå och 
meditera och att det sen blev som det blev. Han beskriver berättandet som okonventionellt. 
 

4. Frågor om miljön 

4.0 Hur upplevde du spelets miljö? 

Olivia 
 
Olivia fick aldrig frågan av okänd anledning. 
 
Sofia 
 
Till att börja med upplevde  Sofia världen som fysiskt platt och stor. Hon reagerade över att 
byn hade ett ganska stort fängelse då det krävs mycket för att driva ett fängelse. Hon tyckte 
att byn hade för få människor för att betraktas som ett stort samhälle, men ursäktade 
prototypen med att den var en del av ett examensarbete. Sofia ställde sig frågande till en del 
aspekter av berättelsen. Hon var osäker på var hon var, vad templet var till för och om det 
fanns någon typ av religion, vilket hon ansåg var oklart. 
 
Karla 
 
Karla fick tilläggsfrågan: “Generellt, hur upplevde du spelets miljö?” Karla ansåg att hon 
hade svårt att känna igen sig, och hade svårt att skilja mellan olika hus. Hon spekulerade i att 
det kunde bero på att hon kanske hade dåligt lokalsinne. Hon betraktade annars spelet som 
stilistiskt. 
 
Jens 
 
Jens noterade först grafiken och tyckte det var svårt att avgöra vad som var vad. Han beskrev 
layouten som RPG liknande och syftade på  att marknaden fanns till vänster, byn i söder och 
bondgårdarna till öst. Han ansåg att man kände sig som hemma. 
 
William 
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William upplevde att det var svårt att säga rent grafikmässigt i och med att det är en 
prototyp. Ur ett spelmässigt fugnerade det bra tyckte William. Han menade att det inte var 
för långt till olika saker och han tyckte det fungerade bra med de olika NPCs som går 
omkring. Han menade att allting fanns nära till hands. 
 
Magnus 
 
Magnus undrade om frågan syftade på spelets layout eller designen. Intervjuledaren menade 
att det handlade om bådadera samt hur byn är upplagd ur en narrativ synpunkt. Magnus 
svarade att marknaden kändes bra ur ett bandesignperspektiv. Världen var liten men 
lättåtkomlig och saker var inte för långt ifrån varandra tyckte Magnus. Möjligtvis kunde man 
fylla ut världen med fler hus och vägar, med små vägar som kopplar till större vägar menade 
han. Han påpekade därefter att det var svårt att bedöma om man gick upp eller ner för 
trappan till källaren hos gubben med paketet. Han påpekade också att han hade svårt att se 
mannen på bänken då han smälte in i bakgrunden.  
 
Fredrik 
 
Fredrik reflekterade inte över miljön och tyckte den såg ut som i de flesta spel. 
 
Lukas 
 
Lukas ansåg att miljön var minimalistisk och att det var svårt att utröna något från den. Han 
noterade att man befann sig inom en fyrkantig inhängnad och att man var begränsad till 
området innanför. Miljön upplevdes inte organisk upplevde han, man kunde gå hitåt eller 
ditåt menade han. 
 
Viktor 
 
Viktor beskrev världen som grå och enfärgig och fyrkantig och han kände att världen var 
aningen för stor då det fanns en del tomrum på vissa platser som inte behövde finnas. 
 
4.1. Tror du spelet hade fungerat lika bra om det var textbaserat? 
 
Olivia 
 
Olivia trodde inte att spelet hade fungerat lika bra om det var textbaserat. I ett 2D-spel kan 
man gå var man vill medan man i exempelvis Twine måste begränsa sig till de riktningar 
som författaren angivit menade hon. I ett 2D-spel måste man inte röra sig via alla noderna 
eller punkterna på samma sätt tyckte Olivia. 
 
Sofia 
 
Sofia svarade kortfattat “Ja, det tror jag.” på frågan. 
 
Karla 
 
Karla spekulerade i att det skulle fungera lika bra. Hon reserverade sig genom att säga att 
man i prototypen hade friheten att röra sig runt i världen och tänkte att detta skulle vara 
svårt att få till i text. Dock trodde hon att det skulle vara tydligare vilka möjligheter som 
fanns då hon i prototypen missade dörrar och liknande. 
 
Jens 
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Jens tänkte att det skulle kunna gå, men att det då baseras helt på kvalitén på textens 
beskrivningar. 
 
William 
 
William trodde inte det spelet fungerat lika bra om det varit textbaserat, men hade svårt att 
stötta sitt påstående. Han tänkte att det vore svårt att producera en öppen upplevelse om 
spelet var textbaserat. Det var möjligt, men svår eftersom man då måste skriva en stor 
mängd text menade han. Han trodde att spel som siktar på emergenta narrativ och öppenhet 
i spel är bättre om det blandar det visuella och det narrativa. 
 
Magnus 
 
Magnus kände sig inte jättebekant med textspel då han bara spelat tre stycken visual novels. 
Han trodde att det skulle fungera då man kan skriva in val för att gå mot de olika 
väderstrecken. Så länge man formulerar informationen rätt och tydligt så ansåg han att det 
inte fanns några problem. 
 
Fredrik 
 
Fredrik svarade ja då det kändes som att den enda mekaniken var att flytta runt sig och tala 
med karaktärerna. I detta fall ansåg han att det lika gärna kunde vara i textform då spelet 
skulle vara nästintill likadant. 
 
Lukas 
 
Lukas svarade tvekande varken ja eller nej på frågan. Han undrade hur man skulle förmedla 
det i så fall. Grafiken i prototypen gjorde inte så stor skillnad förutom att man kunde fastna 
på olika ställen tyckte han. Han menade att det hjälpte lite att en NPC kunde kliva in på 
skärmen i realtid. Han föreställde sig att det kanske skulle kunna gå i textspel också, men att 
det skulle kräva en del arbete. 
 
Viktor 
 
Viktor tyckte inte att det gjorde så stor skillnad att man kunde gå omkring i världen och att 
det hade kvittat om spelet hade varit textbaserat. 
 
4.2. Hade händelseförloppet upplevts mer förutbestämt om det var textbaserat?  
 
Olivia 
 
Olivia trodde att det skulle göra det och pekade på samma anledning som i föregående fråga. 
 
Sofia 
 
Sofia tyckte frågan var svår. Hon tänkte att det kanske fanns en risk att det känns mer 
förutbestämt. Hon menade att man med grafisk representation kunde tänka sig att det är 
karaktärer som gör något. Om man spelat spelet igen och inte exakt samma sak hade skett så 
kanske man hade trott att karaktärerna hade haft en egen vilja trodde hon. 
 
Karla 
 
Karla svarade ja på frågan och att hon trodde det hade upplevts mer förutbestämt. Detta 
eftersom man läser en text och detta ger en starkare känsla av att det är förskrivet tänkte 
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hon. När texten bara finns i dialogrutorna så känns det som att det förskrivna blir mer gömt 
bakom kulisserna ansåg hon. 
 
Jens 
 
Jens tyckte att det var svårt att säga. Han hade inte spelat så många textbaserade spel men 
trodde att händelseförloppet hade känts mer förutbestämt eftersom en text dyker upp och 
talar om för dig att du rör dig. Man blir av med agensen menade han och pekade på 
skillnaden mellan att det är du som styr och att det du gör beskrivs för dig. 
 
William 
 
William menade att om det varit exakt likadant så hade han sagt nej. I text är det fler 
uppenbara signaler på vad som händer om man läser alla ord kontra att något händer på 
skärmen i spel tänkte han. Han trodde att det var svårare att missa saker i text. 
 
Magnus 
 
Magnus trodde att det spelade roll till viss del för att man blir begränsad i text. Han syftade 
på ungarna med bollen i prototypen och att spelet inte antyder att man ska göra något med 
dem. Han lade också märke till att det verkade som att bollen hade fysik. I textbaserade spel 
hade man varit tvungen att uttryckligen skriva in att bollen förflyttar sig. Detta trodde han 
kunde vara invasivt för narrativet. Text ger en fantasibokskänsla och de små interaktionerna 
blir lidande i det fallet tyckte Magnus. Om spelaren är intresserad av världen kunde spelaren 
testa och se om utvecklarna hade tänkt på en viss sak och om de hade det så skulle 
utvecklarna få reaktioner på det menade Magnus. 
 
Fredrik 
 
Fredrik svarade ja på frågan, det trodde han. Han menade att även om mekaniken är att 
flytta sig omkring så gör det stor skillnad mot att bara ha text. 
 
Lukas 
 
Lukas svarade att det var svårt att säga. Han undrade hur NPCs hade upplevts om spelet 
varit textbaserat, om de hade kunnat vara rörliga och hur man hade förmedlat att de var 
rörliga i text. Det hade kanske känts mer förutbestämt i text spekulerade han. 
 
Viktor 
 
Viktor tyckte att det var en svår fråga. Han tänkte att det kanske kunde gå lite åt båda hållen. 
Han menade att man kanske inte hade märkt det lika mycket att den röda karaktären 
(rivalen) gick omkring i ett textbaserat spel. Han hade kanske registerats på ett annat sätt i 
text. Viktor är dock osäker. 
 
4.3. Kändes det som att det här spelet var mer eller mindre förutbestämt än 
andra spel du spelat? 
 
Olivia 
 
Olivia menade att det beror på vilka spel man menar. Det var mer förutbestämt än The Sims, 
men mindre förutbestämd än Brothers: A Tale of two Sons tyckte Olivia. Det befann sig 
varken på toppen eller botten av skalan. 
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Sofia 
 
Sofia tyckte det var en svår fråga. Hon upplevde att prototypen var mindre förutbestämd, 
men konstaterade att i spelutveckling är allting förutbestämt. Sofia fick frågan om hon kunde 
ge något exempel på spel att jämföra med. Hon svarade att hon inte kunde komma på något 
som var lika storydrivet. 
 
Karla 
 
Karla menade att det berodde på vilka delar av spel man talar om. Hon menade att vissa 
huvuduppdrag i spel inte kunde påverkas så mycket medan sidouppdrag eller sysslor är mer 
enkla att påverka. 
 
Jens 
 
Jens upplevde att spelet kändes mindre förutbestämt än Super Mario Bros, men mer 
förutbestämt än Divinity: Original Sin. Dock kände han att det var orättvist för prototypen 
att dra en sådan jämförelse. 
 
William 
 
William upplevde att spelet var mindre förutbestämt än alla spel som finns i allmänhet då 
han menade att de flesta av dessa är väldigt styrda. På RPG-marknaden är det få spel som är 
idealt öppna tycker han. Annars menar han att det oftast finns en startpunkt och sedan ett 
visst antal saker som kan ske innan slutpunkten. Han upplever att spelet är mycket mindre 
styrt än FPS-spel då man är begränsad till en korridor. Sammanfattningsvis tycker William 
att prototypen är mindre förutbestämd än de flesta spel. 
 
Magnus 
 
Magnus anser att många spel är förutbestämda med förgreningar som går tillbaka till samma 
träd. Protypen följer lite samma stuk menar han, men det finns några små saker man kan 
påverka. Han tycker att det finns en bra grund för att få det att bli mer oförutbestämt, även 
om han medger att det kan krävas mycket jobb för att göra det. Prototypen känns lite 
förutbestämd om man prövar sig igenom säger han. Illusionen av att det inte är förutbestämt 
finns dock där vid första genomspelningen tycker Magnus. 
 
Fredrik 
 
Fredrik tycker att baserat på alla spelsessioner så känns spelet mycket mindre förutbestämt 
än de flesta spel, även om narrativet inte känns så starkt. Det är inte som i BioWares spel där 
berättelsen är väldigt viktigt utan snarare åt samma håll som Skyrim menar han. Det finns 
en berättelse, men den är inte i fokus anser Fredrik. 
 
Lukas 
 
Spelet upplevs mindre förutbestämt än de flesta spel enligt Lukas. Majoriteten av spel har 
inte alternativa slut anser han. Han spekulerar i att buggar skulle kunna räknas som 
emergenta narrtiv och håller fast vid sitt ost-slut som han uppfattade som poetiskt. Han 
jämför med Mario-spelen som har en rak väg menar han. Han tycker inte att det finns många 
val man gör i de spelen till skillnad från prototypen där man får någon att dö på grund av ett 
dåligt val. Han upplever att spelet är mer fritt än de flesta. 
 
Viktor 
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Viktor tyckte att spelet är mer förutbestämt än Facade. I det spelet menar han att vad som 
helst kan hända. Viktor funderade över emergent speldesign och anser att det handlar om 
system som interagerar med varandra, och detta var något som han ansåg saknades i 
prototypen. Han tog ett exmpel ifrån Skyrim där olika saker kan slåss med varandra, något 
som saknades i protoypen tyckte han. Prototypen hade ett mer traditionellt förgrenande 
narrativ som de i exempelvis Dragon Age, Mass Effect eller The Witcher 3 ansåg han. 
 


