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Sammanfattning 
Denna uppsats är en reflektion kring verket First Contact, ett designdokument som utforskar 
möjligheterna kring ickelinjära narrativ i datorspel. Verket och denna text är skrivna som 
examensarbete av Petter Nordqvist under våren 2009. 
 
Verket analyseras utifrån litteratur kring ickelinjära narrativ och andra datorspel. Genom 
denna analys visas hur verket skiljer sig från andra spel och vilken effekt detta har.  
 
Slutsatsen pekar på hur narrativ kan formas på många sätt i spel, det sätt som presenteras i 
verket är inte det enda eller ens nödvändigtvis det bästa sättet. Men det är ett sätt som absolut 
ger spel möjligheten at innehålla väldigt ickelinjära narrativ. 
 
Nyckelord: Narrativ i datorspel, ickelinjära narrativ, speldesign, interaktivitet     
 

 3



 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 
Innehållsförteckning................................................................................................................... 4 
1 Inledning.................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 5 
1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 5 
1.3 Termer .............................................................................................................................. 5 

1.3.1 Story .......................................................................................................................... 6 
1.3.2 Backstory................................................................................................................... 6 
1.3.3 Realdiskurs och Realhistoria..................................................................................... 6 
1.3.4 Omnidiskurs och Omnihistoria ................................................................................. 7 
1.3.5 Emergence................................................................................................................. 7 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 8 
2.2 Moderna spel med intressant ickelinjaritet....................................................................... 8 

2.2.1 Deus Ex ..................................................................................................................... 8 
2.2.2 Fallout........................................................................................................................ 9 
2.2.3 Grand Theft Auto IV ............................................................................................... 10 
2.2.4 Oblivion................................................................................................................... 11 
2.2.5 Way of the Samurai................................................................................................. 11 
2.2.6 Observationer .......................................................................................................... 12 

2.3 Interactive Storytelling................................................................................................... 12 
3 First Contact beskrivning av verket ...................................................................................... 14 

3.1 Vision ............................................................................................................................. 14 
3.2 Gameplay ....................................................................................................................... 14 
3.3 Story ............................................................................................................................... 15 

4 Skapandeprocessen................................................................................................................ 16 
4.1 Utformning av designdokumentet .............................................................................. 16 
4.2 Spelets ickelinjaritet ................................................................................................... 16 
4.3 Spelets moral .............................................................................................................. 16 
4.4 Utomjordingarna i spelet............................................................................................ 17 
4.5 Karaktärer................................................................................................................... 17 
4.6 Heart of Darkness och Apocalypse Now som influenser ........................................... 17 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 20 
6 Slutsats .................................................................................................................................. 24 
7 Referenser.............................................................................................................................. 25 
 

 4



 

1 Inledning 
Det har i stort sett alltid funnits någon form av story i dataspel. Det sätt som storyn förmedlas 
på till spelaren skiljer sig dock i stor utsträckning mellan olika genrer och olika spel. Det är 
vanligt att spelaren har en väldigt låg interaktionsnivå med spelets story samtidigt som storyn 
ofta är linjär. Storyn presenteras i många spel mellan gameplay-sekvenserna i så kallade cut-
scenes helt skilda från spelets gameplay. I andra spel används foldback schemes där spelaren 
kan få välja på flera alternativ under storyns gång men som i slutänden leder till ungefär 
samma punkt. 
  Det är tydligt att när det kommer till interaktion och ickelinjaritet inom spel så har 
utvecklingen främst skett på gameplay-sidan. Det finns flera så kallade Sandbox spel som ger 
spelaren friheten att utforska stora världar och göra i princip vad de vill i dem. Andra spel är 
mer linjära men låter ändå spelaren spela spelet på ett fritt sätt och de hinder som finns i spelet 
kan kringgås på flera olika sätt. Det är dock sällsynt att dessa typer av spel ger spelaren någon 
större frihet att påverka hur storyn kommer att utvecklas. 
  Speldesigners som Chris Crawford försöker utveckla system som han kallar för Interactive 
Storytelling. I dessa deltar spelaren i ett regelrätt drama och storyn kan utvecklas åt otaliga 
håll. 
 
Den här typen av spel som har ickelinjärt gameplay eller story har alltid varit mina favoriter. 
Genom detta arbete vill jag visa hur man kan ge spelaren större frihet att påverka storyn i ett 
spel än vad som setts i tidigare spel och samtidigt presentera intressant gameplay. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att försöka visa hur intressanta ickelinjära narrativ och gameplay-
möjligheter kan skapas utan krav på någon ny eller avancerad teknologi. Gott om spel har 
redan presenterat ickelinjärt narrativ och gameplay. Men i min mening har inget av dessa spel 
vågat gå riktigt fullt ut och gett spelaren lika mycket frihet att interagera med spelets story 
som dess gameplay. Utvecklingen i ickelinjaritet har gått längre inom gameplay, det är bara 
att titta på sandbox spel som Oblivion (Bethesda Softworks, 2006) eller Grand Theft Auto IV 
(Rockstar Games, 2008) som låter spelaren gå runt i stora spelvärldar och göra i princip vad 
de vill. Men när det kommer till hur spelaren kan närma sig och påverka ett spels story så 
finns det få exempel som ger spelaren riktig frihet. Vad jag försökt skapa är ett spel som inte 
bara låter spelaren närma sig spelets gameplay på flera olika sätt utan även låter spelaren 
närma sig storyn och interagera med den på ett flertal sätt. 
 

1.2 Problemformulering 
Hur kan ett spel designas som ger spelaren stor frihet i hur han eller hon interagerar med 
spelets narrativ och samtidigt ger denne frihet att spela spelet på flera olika sätt? 
 

1.3 Termer 
Jag kommer att använda flera olika termer i denna rapport och för att den ska bli så 
lättförståelig som möjligt så vill jag förklara vad jag menar med dessa termer. 
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1.3.1 Story 
Ett spels story kan se ut på många olika sätt. De flesta spel har någon form av berättelse 
knutna till sig. Ett spel som Tetris (Pajitnov, 1985) som helt saknar någon form av berättelse 
kan sägas vara helt abstrakt (Adams, 2003). Men en spelare kan ändå skapa en sorts story när 
han spelar spelet. Detta tas upp i 1.3.3 Realdiskurs och Realhistoria. Vad jag syftar på när jag 
säger story är dock en fiktiv berättelse som faktiskt är knuten direkt till spelet och som 
presenteras för spelaren under spelets gång. I vissa fall kan denna story påverkas av spelaren 
och i andra så är den helt linjär. Exempelvis storyn i spelet God of War (SCE Studios Santa 
Monica, 2005) handlar om karaktären Kratos som söker efter hämnd på den grekiska 
krigsguden Ares. Detta är ett exempel på linjär story, spelaren kan inte påverka hur storyn 
utvecklas utan den avancerar på samma sätt oberoende av hur spelaren agerar. Ett spels story 
kan också vara ickelinjär. Om vi istället tittar på spelet Deus Ex (Ion Storm, 2002) som 
exempel så kan spelarens beslut och aktioner under spelets gång påverka hur storyn utvecklas. 
Olika karaktärer kan dö eller överleva och i slutet så är det upp till spelaren själv att välja ett 
av de tre olika sluten på spelets story. Ett spel kan också ha flera fiktiva berättelser knutna till 
sig då brukar man tala om en huvudstory och sidostory. Huvudstoryn är den story som tar 
mest plats i spelet och som utspelar sig under hela spelets gång. En sidostory har ingen 
knytning till ett spels huvudstory och det kan finnas flera av dem i ett spel. Jag använder även 
ordet narrativ som en synonym till story i denna uppsats. 
   

1.3.2 Backstory 
Backstory är helt enkelt den story som utspelats innan spelet har tagit sin början. Tidiga spel 
använde sig i stor utsträckning av detta. Backstoryn presenteras kanske inte alls i spelet utan 
kan beskrivas med ett textstycke på spelets CD-fodral eller liknande. Backstoryn i spelet 
DOOM (ID Software, 1993) är att spelarkaraktären är en marinsoldat som skickats till en 
forskningsstation på mars som straff för att ha anfallit ett befäl som beordrat honom döda 
civila. På forskningsstationen utförs experiment kring teleportering, något går fel och 
blodtörstiga varelser dyker upp. Spelaren har skickats till månen Phobos där hela hans enhet 
blivit dödad av dessa monster så spelaren befinner sig nu som ensam människa kvar. En 
backstory är alltså något som redan skett innan spelet börjat och spelaren kan som en följd 
inte påverka backstoryn. En backstory kan dock presenteras i spel på olika sätt, till exempel så 
presenteras den i spelet God of War parallellt med spelets riktiga story. Alltså samtidigt som 
spelets huvudstory drivs framåt genom att spela spelet så presenteras även backstoryn för 
spelaren, spelaren måste spela relativt långt innan han får reda på precis vad som skett innan 
spelet börjat. 
 

1.3.3 Realdiskurs och Realhistoria 
En realdiskurs förklaras som allt spelaren gör under en singulär spelomgång i ett spel. En 
realdiskurs är alltså vad som sker under en utförd spelomgång. Detta innefattar allt som 
spelaren gör som rent gameplaymässigt. Spel till skillnad från böcker och filmer är inte linjära 
utan i ett spel gör en spelare alltid val som kan påverka hur en spelomgång ser ut. Dessa val 
kan dock vara begränsade till olika grader i olika spel. Det skapas en realdiskurs i alla typer 
av spel, spelet behöver inte ha någon story knuten till sig för att detta ska ske. Realhistoria är 
den enskilda spelomgångens story, alltså den vad som sker i spelets fiktiva berättelse under en 
spelomgång. Realhistorian för en spelomgång ordnas alltid linjärt, även om ett spels story kan 
vara ickelinjär så kan allt som sker i en enskild spelomgång radas upp från början till slut i 
den ordning allt skett (Gunder, 2004). 
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1.3.4 Omnidiskurs och Omnihistoria 
Omnidiskursen innefattar alla möjliga realdiskurser inom ett spel. Omnidiskursen kan alltså 
sägas vara regelsystemet som styr vilka typer av realdiskurser som kan uppstå i spelet. Ett 
spels omnidiskurs kan enkelt bli oerhört stor och avancerad den innehåller allt som spelaren 
kan göra i spelets gameplay, från att bara manövrera sin karaktär till mer komplexa händelser. 
Omnihistorian innefattar hela spelets story i en kronologisk ordning. Alltså innefattas allt 
storyinnehåll i spelet av omnihistorian (Gunder, 2004). 
 

1.3.5 Emergence 
Inom spel brukar det talas emergent gameplay och emergent narrative. Emergence är enkelt 
sagt möjligheten för simpla system att få fram mer komplexa resultat. Ett exempel på 
emergent gameplay brukar var när en spelare kommer på en lösning på ett problem i ett spel 
som spelets skapare inte tänkt på. Emergent narrative är då en spelare upplever att en story 
existerar eller skapats trots att spelet kanske inte har en story knuten till sig. Spelet Deus Ex är 
ett exempel på spel som sägs innehålla starka exempel på emergent gameplay. The Sims är ett 
spel som många spelare menar skapar ett emergent Narrative. Båda dessa spels nämns senare i 
denna rapport (Adams, 2003). 
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2 Bakgrund 
För att förstå vad jag försökt skapa genom mitt verk bör man titta på det i rätt kontext. Genom 
att i denna del visa hur ickelinjärt gameplay och narrativ har använts i flera moderna spel så 
hoppas jag de unika delarna av mitt verk kommer att synas tydligare. 
Jag har valt att titta på fem olika moderna spel som alla innehåller någon form av ickelinjärt 
narrativ och gameplay. Jag kommer att förklara hur spelet tillåter spelaren att interagera med 
spelets narrativ och även visa vilka friheter spelet ger rent gameplay mässigt. De spel jag valt 
att titta på är: Deus Ex, Fallout (Black Isle Studios, 1997), Grand Theft Auto IV, The Elder 
Scrolls IV: Oblivion och Way of the Samurai (Acquire, 2002). Med undantag från Way of the 
samurai är alla dessa spel högt ansedda inom spelvärlden. Way of the Samurai valdes på 
grund av dess unika sätta att presentera ickelinjärt narrativ. 
 
Senare kommer jag att gå in på ämnet Interactive Storytelling som det beskrivs av Chris 
Crawford i sin bok On Interactive Storytelling. Crawford är en före detta speldesigner, som 
idag arbetar med just interactive storytelling. Han är även känd för att grundat det årliga 
spelkonventet Game Developers Conference. Crawford menar att det han skapar inte är spel, 
utan istället ett nytt medium som han kallar för storyworlds. Genom denna genomgång vill jag 
försöka visa vart Crawford vill nå med interaktivt narrativ; för att senare se vilka delar av 
dessa mål jag anser att mitt verk uppnår. 
 

2.2 Moderna spel med intressant ickelinjaritet 

2.2.1 Deus Ex 
Spelaren intar rollen som JC Denton en ny agent i antiterrorist 
styrkan UNATCO, en styrka som skapades eftersom fler och fler 
terrorhot formats runtom världen. Samtidigt håller viruset Gray 
Death på att döda stora mängder av populationen och vaccinet 
Ambrosia ges endast ut till de människor som anses viktiga nog. 
Denton är en speciell agent eftersom han är förstärkt av 
nanoteknologi. Denna teknologi gör Denton mycket starkare och 
snabbare än vanliga människor och ger honom flera andra 
övertag. 
 
 
Målet för spelaren är att utföra diverse uppdrag under spelets 
gång. Exempelvis på den första banan i spelet får spelaren uppdraget att oskadliggöra en 
grupp terrorister som stulit en mängd av Ambrosiavaccinet och som nu tagit över 
frihetsgudinnan i New York. 
  Spelaren kan döda terrorister med skjutvapen och knivar, eller göra dem medvetslösa med 
elbatonger, gasgranater och bedövningspilar. Det finns fler hinder än bara terrorister på spelets 
banor, till exempel låsta dörrar som spelaren kan dyrka upp, spränga upp eller i vissa fall 
öppna genom att olika datorsystem. Det finns även ofta alternativa vägar förbi varje hinder, 
det kan finnas exempelvis ventilationstrummor som spelaren kan krypa igenom eller fönster 
som spelaren kan ha sönder och ta sig igenom.  
  Spelaren belönas med färdighetspoäng efter varje slutfört uppdrag, dessa poäng kan 
spenderas på att göra Denton starkare inom olika områden. Exempelvis kan spelaren lägga 
sina poäng i sin pistolfärdighet för att göra pistolvapen mer effektiva eller så kan han lägga 
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poäng i låsdyrkningsfärdigheten för att lättare kunna dyrka upp lås. Spelaren har även kontroll 
över vilka nanoteknologiska system han vill använda. Till exempel när spelaren installerar 
nanoteknologi i Dentons ben får han välja mellan att kunna springa snabbare och hoppa högre 
eller att kunna springa tystare. 
  Just den frihet som ges till spelaren till hur han kan spela spelet anses vara en av Deus Ex 
största styrkor. Varje spelare kan spela spelet på sitt sätt och genom sitt spelsätt få se olika 
delar av spelet. 
 
Deus Ex story är i det stora hela linjär. Spelaren har dock chansen att påverka olika delar av 
storyn. Spelaren kan se konsekvenser av de val han gör under spelets gång. Ett exempel på 
detta kan ses i spelsekvensen där Dentons bror säger åt honom att han måste fly ur deras 
lägenhet för en stor grupp agenter är på väg för att döda honom. Gör spelaren som han säger 
och flyr ur lägenheten så kommer Dentons bror att dö. Men om spelaren stannar och istället 
lyckas döda alla agenter så kommer brodern överleva. Val som dessa har dock inget större 
inflytande på den övergripande storyn i spelet. En spelare som räddat brodern kommer spela 
igenom samma banor och komma fram till samma slutsekvens som en spelare som inte räddat 
brodern. Skillnaden är att spelaren som räddat brodern får några fler tillfällen att prata med 
honom. 
   I slutet av spelet så presenteras spelaren för tre möjliga slut, det är han själv som får välja 
vilket av sluten han vill få. Spelaren får alltid samma tre slut presenterade för sig, hur han 
spelat fram till den punkten har ingen påverkan.  
 

2.2.2 Fallout 
Spelaren får forma sig egen karaktär som är en 
invånare i Vault 13. Vault 13 är ett underjordiskt valv 
som har byggts för att skydda invånare från de 
kärnvapenkrig som skett för flera år sedan. Spelaren 
blir den första personen som får lämna Vault 13 när 
valvets vattenchip går sönder och måste bytas ut.  
Han måste utforska den post apokalyptiska världen 
utanför valvet för att försöka hitta ett nytt vattenchip. 
Senare måste spelaren även stoppa en arme av 
mutanter som hotar att ta utrota både valvet och de 
andra människor som lever i världen. 
 
I Fallout reser spelaren runt i världen och besöker olika platser. Man reser till dessa platser 
genom att vandra runt på en karta, det är inget som stoppar en spelare att besöka dessa platser 
i vilken ordning han eller hon vill. Dock är endast ett fåtal av dessa platser synliga på kartan i 
början av spelet. På dessa platser kan han interagera med olika invånare. Dessa invånare har 
ofta olika problem som de ber spelaren lösa. Många av dessa problem har flera olika 
lösningar, till exempel finns ett uppdrag då en invånare klagar på en hund som vägrar släpper 
in honom i hans eget hus. Spelaren kan ge hunden mat för att få hunden att flytta på sig eller 
helt enkelt skjuta hunden. Spelet använder sig av ett moral system där onda handlingar sänker 
spelarens Karma statistik och goda handlingar höjer den. 
  Spelaren utformar sin egen karaktär efter systemet SPECIAL. I detta system kan spelaren 
förbättra flera olika aspekter av sin karaktär. Allt från hur smart eller stark karaktären är till 
hur duktig han är på att övertala karaktärer genom dialog går att förbättra och försämra. 
  Spelaren möter även fientliga karaktärer, strider med dessa karaktärer kan i vissa fall 
undvikas genom sociala färdigheter eller genom att försöka smyga förbi dem. Om spelaren 
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inte undviker dessa fientliga karaktärer så hamnar han i strid med dem. Striderna i spelet är 
turbaserade och påminner mycket om gamla papper och penna rollspel. 
 
Fallouts huvudstory är relativt linjär eftersom den alltid leder till mer eller mindre samma 
slut. Din karaktär stoppar mutantarmén och återvänder till valvet för att till slut bli utvisad ur 
valvet. Det finns egentligen två slut på huvudstoryn, ett där spelaren dödar ledaren för Valv 13 
efter att han blivit utvisad och ett där han inte dödar ledaren. Men båda dessa slut är väldigt 
lika. Dock kan spelaren nå slutet på huvudstoryn på några olika sätt, för det första så måste 
två olika platser besökas, en militärbas och en kyrka där ledaren för mutanterna befinner sig. 
Spelaren kan klara av dessa områden i vilken ordning han vill och när båda är avklarade så 
slutar spelet. Det är just i kyrkan där spelaren träffar ledaren för mutanterna som det finns 
möjlighet för olika spelare att besegra ledaren på flera sätt. Det vanliga sättet är helt enkelt att 
besegra ledaren genom strid. Men en spelare som hittat rätt information under spelets gång 
och samtidigt spelar en karaktär som är väldigt intelligent kan besegra ledaren på ett annat 
sätt. Spelaren kan räkna ut att de mutanter som ledaren vill ska ersätta mänskligheten faktiskt 
är sterila, om spelaren övertygar ledaren om detta så tar ledaren sitt eget liv. 
  När spelet når sitt slut får spelaren även se små sekvenser som förklarar vilka konsekvenser 
hans aktioner haft på de olika platserna i världen. Exempelvis i staden Junktown kan spelaren 
välja på att hjälpa stadens sheriff att sätta stop för Gizmo, en skurkaktig casinoägare. Eller om 
han vill, istället hjälpa Gizmo att bli av med sheriffen. Utformningen av slutsekvensen för 
Junktown är beroende på vem om någon av de två karaktärerna spelaren hjälpt. 
 

2.2.3 Grand Theft Auto IV 
Spelaren intar rollen som Nico Bellic, en illegal invandrare 
som rest till Liberty City för att försöka bli av med sitt 
kriminella förflutna och försöka uppnå den amerikanska 
drömmen. Det går inte som planerat och Nico finner sig snart 
inblandad i Liberty Citys kriminella sida. Nico söker också 
efter hämnd på en man från hans förflutna som svikit honom. 
 
I GTAIV är spelaren fri att utforska en stor stad kallad Liberty 
City som är baserad på New York. Det finns gott om saker att 
göra i staden, spelaren kan tillexempel spela dart i barer. 
Spelaren kan även sno bilar, skjuta människor bli jagad av 
polisen och mycket mer. Denna typ av fria spel brukar kallas för sandboxspel. 
  För att spelets story ska röra sig framåt och för att låsa upp hela spelvärlden så måste 
spelaren utföra uppdrag åt olika karaktärer. Spelaren får göra dessa uppdrag när han vill, han 
kan skjuta upp dem hur länge som helst. Dessa uppdrag har stor variation, i vissa av dem ska 
spelaren bara transportera karaktärer mellan olika platser och i andra kanske spelaren måste 
skaffa en helikopter för att skjuta ner andra helikoptrar. En del av dessa uppdrag ger spelaren 
ganska stor frihet i hur han klarar av dem medan andra är mer låsta och måste klaras på ett 
visst sätt. 
 
Spelets story är mestadels linjär. Dock finns det vissa nyckelpunkter i storyn där spelaren får 
chansen att välja mellan två alternativ. Exempelvis då spelaren äntligen får tag i den person 
Nico vill ha hämnd på så får spelaren välja om han ska skjuta personen eller inte. Följderna av 
dessa val leder i vissa fall till att uppdrag spelas ut på lite annorlunda sätt samt ger små 
förändringar i spelets story (främst vilka karaktärer som dör). I slutet finns också där ett val 
som ger något större konsekvenser i storyns slutskede. 
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2.2.4 Oblivion 
Huvudstoryn i Oblivion handlar om en fånge som flyr från ett 
fängelse och hans kamp mot en fanatisk kult. Kulten försöker 
öppna portar till en helveteslik värld kallad Oblivion för att 
släppa lös dess faror i den vanliga världen. 
 
Oblivion är ett i stort sett helt fritt spel. Spelaren kan utforska 
hela spelvärlden helt fristående ifrån spelets huvudstory. Även 
Oblivion är ett såkallat sandboxspel. Runtom spelvärlden finns 
karaktärer som kan ge spelare diverse uppdrag. Spelaren kan 
också gå med i flera så kallade guilds, exempelvis krigarguilden 
och göra uppdrag åt dem. Dessa uppdrag kan i vissa fall lösas på flera sätt. 
  Spelaren får forma sin karaktär som han vill. Han kan vara en krigare, en magiker, en tjuv 
eller en blandning av dem.  
 
Spelets huvudstory är helt och hållet linjär. Spelaren kan dock spela igenom den på olika sätt 
rent gameplaymässigt. Spelaren hamnar även i dialog med flera karaktärer under storyns gång 
och kan säga olika saker till dem under dialogerna. Oberoende av hur spelaren än beter sig så 
kommer storyn alltid utvecklas på exakt samma sätt, den har bara ett möjligt slut.  
 

2.2.5 Way of the Samurai 
I Way of the Samurai intar spelaren rollen som en samuraj som 
vandrar in i en by. I byn håller två grupper på att slåss om 
kontroll samtidigt som några bybor är fast i mitten av deras 
konflikt. 
 
Way of the Samurais gameplay roterar mycket kring spelets 
stridsystem. Spelaren är fri att röra sig runt de ca tio olika 
områdena i spelet och i dem kan han möta medlemmar ur spelets 
olika grupper. Spelaren kan interagera med dessa personer 
genom dialog eller genom att exempelvis dra sitt svärd mot dem. 
 
Storyn i Way of the Samurai är uppbyggd på ett unikt sätt. Den är utformad nästan helt och 
hållet som en sorts trädstruktur där spelaren har flera möjlig beslut att fatta vid varje del av 
storyn. Exempelvis börjar spelet med att spelaren kommer till en bro, på bron kommer en 
grupp samurajer som har kidnappat en ung flicka. Spelaren kan ta flera olika beslut vid denna 
punkt och de har olika följder. Spelaren kan prata med samurajerna, säga åt dem att släppa 
fickan eller fråga om han får gå med dem. Spelaren kan också dra sitt svärd mot samurajerna 
eller helt enkelt bra ignorera dem och gå förbi. Följderna av dessa beslut syns vid senare 
tillfällen i spelet. Om spelaren exempelvis inte hjälpte flickan men senare går till hennes 
restaurang så kommer hon inte vilja betjäna honom o.s.v. Konsekvenserna påverkar storyn i 
väldigt stor grad, spelaren kan slå följe med stadens olika grupper och hans beslut leder till 
olika slut. Det finns sex olika slut på spelets story. 
Trots att spelaren kan fatta så många beslut under spelets gång så är de till viss del 
begränsade. Exempelvis så kan spelaren aldrig döda samurajen som kidnappat flickan första 
gången han träffar honom på bron. Han och andra samurajer kan endast bli dödade vid vissa 
nyckelpunkter under spelets gång. 
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2.2.6 Observationer 
Som det går att se så används narrativ på många olika sätt i olika spel. Stora skillnader finns 
även i spel inom samma genrer. Sandboxspelet GTAIV låter spelaren till en viss utsträckning 
påverka huvudstoryn, medan Oblivion inte ger spelaren några sådana möjligheter. Båda spelen 
ger dock spelaren enorm frihet genom att de fritt får utforska stora världar och hitta på själv 
vad han vill göra. Samtidigt finns mer linjära spel likt Deus Ex som presenterar en lång 
historia och ger spelaren chans att påverka delar av den under spelets gång. Rollspel som 
Fallout ger spelaren möjligheten att påverka storyn i viss uträckning beroende på hur han 
format sin karaktär och ur han spelat spelet. Till slut finns lite mindre kända spel likt Way of 
the Samurai som ger spelaren stor möjlighet att forma storyns gång men samtidigt ger mindre 
frihet till spelaren rent gameplay-mässigt. 
 

2.3 Interactive Storytelling 
Chris Crawford är frontmannen inom ämnet interactive storytelling. Hans mål kan enkelt sagt 
sägas var att skapa spel som går ifrån de enkla skjuta och döda-normer som ses i spelindustrin 
idag. Han presenterar dessa idéer i sin bok On interactive storytelling. Han vill dock inte likna 
sitt arbete med spel då han anser att de är ytterst skilda från varandra. Han kallar verk inom 
ämnet inte för spel utan för storyworlds. I en storyworld deltar spelaren i ett riktigt drama och 
interaktionen mellan karaktärer är det absolut viktigaste. 
  Crawford förklarar interactive storytelling som mötet mellan interaktivitet, vilket han 
definierar som ”A cyclic process between two or more active agents in which each agent 
alternatly listens, thinks and speaks” (Crawford, 2005, s29) och berättarkonst. Det han 
kommit fram till är att i detta nya medium så är det väldigt svårt om inte omöjligt att applicera 
existerande expertis och regler från både berättarkonsten eller speldesign. Det man skapar i en 
storyworld är inte en storyline och det går inte att tänka på den på det sättet. Det som skapas 
är istället ett universum med dramatiska möjligheter som behandlar ett bestämt tema och 
utforskningen av detta. Crawford definierar i sin bok spel som:  
 

”A form of interactive entertainment involving simple and/or violent themes, relying heavily on 
cosmetic factors, in which players must exercise precise hand-eye coordination, puzzle solution, 
and resource management skills” – ( Crawford, 2005, s 46) 

 
Med denna definition visar han på hur skilda storyworlds är från spel, utmaningen i en 
storyworld kommer inte från att lösa pussel eller att vara snabb; utan är baserade på 
interaktion mellan spelaren och karaktärer i en dramatiskt rik kontext. 
  Crawford sätter upp de han anser vara de viktigaste punkterna kring interaktivet och 
berättarkonst. ”Interactivity depends on the choices availiable to the user” (Crawford, 2005, 
s41)  menar Crawford är det absolut viktigaste att ha i åtanke när interaktivitet berörs. Han 
menar att detta är den viktigaste läxan i hela hans bok. Ska en storyworld vara bra måste den 
presentera gott om val för spelaren, val som är viktiga och som inte lämnar utrymme för stora 
luckor där spelaren skulle vilja agera annorlunda.  Det viktigaste inom berättarkonsten menar 
han vara människor ”Stories are about the most fascinating thing in the universe: people” 
(Crawford, 2005, s16). Crawford menar att det är människor som måste ligga i fokus även i 
interaktiva berättelser. En stor del av hans bok beskriver just hur han gått tillväga i sitt försöka 
att skapa mer verklighetstrogna datorstyrda aktörer då dessa är enligt honom det viktigaste 
som krävs för att skapa interactive storytelling. Han tar också upp flera exempel på varför 
vanlig berättarkonst i många fall inte kan fungera i ett interaktivt medium. Ett exempel tar han 
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från filmen Star Wars: A New Hope (George Lucas, 1977). dessa val ställs Luke Skywalker 
för under filmens gång (Crawford, 2005, s49). 
 

1. Agree to take Obi-Wan partway to Mos Eisley? 
2. Race home to discover the bodies of uncle and aunt? 
3. Decide to accompany Obi-Wan to Alderaan? 
4. Rescue Princess Leia? 
5. Run away from Darth Vader? 
6. Trust the force to blow up the Death Star? 

 
Dessa är inte intressanta beslut för en spelare för att det är osannolikt att någon skulle svara 
nej på dem. Star Wars skulle helt enkelt inte fungera som en interaktiv berättelse. 
  Crawfords första regel när det kommer till att skapa en Storyworld är att alltid fråga sig själv 
”Vad ska användaren i en interaktiv storyworld kunna göra?”. 
Svaret på denna fråga är då att spelaren ska kunna göra många dramatiskt intressanta beslut. 
Samtidigt ska spelaren inte behöva göra tråkiga beslut såsom att bestämma sig för när han ska 
gå på toaletten. Så de tre problem som måste för att skapa en intressant Storyworld enligt 
Crawford (2005, s53) blir: 
 

• Hur genererar man nog med intressanta val? 
• Hur blir man av med de ointressanta valen? 
• Hur håller man en storyworld intressant? 

 
När det kommer till att generera nog med intressanta val så kan man enkelt titta på exemplet 
från Star Wars och förstå varför det inte skulle fungera. Problemet ligger i att berättelser alltid 
varit designade på detta sätt. I en film eller en bok så måste varje beslut en karaktär tar vara 
noggrant genomtänkt och naturligt för att inte förstöra berättelsens trovärdighet för publiken. I 
en storyworld får man absolut inte presentera dessa typer av val där det bara finns ett rätt svar. 
I en storyworld måste varje beslut vara noggrant balanserat och lika gärna kunna gå åt båda 
hållen. 
  Att bli av med ointressant val görs relativt enkelt genom att trycka ihop dem. Exempelvis om 
skurken säger åt dig ”släpp din pistol!” och du har valet att släppa pistolen eller att göra 
motstånd. Om du släpper din pistol så behöver inte skurken härnäst säga ”Nu marscherar du 
in i fängelset!” och igen presentera valen mellan att lyda honom eller göra motstånd. Att du 
släppte pistolen vid första tillfället ska vara nog för att du ska ledas direkt till fängelsecellen. 
  För att en storyworld ska kunna hållas intressant menar Crawford att man för det första 
måste ha rätt utgångspunkt. Exempelvis så skulle en storyworld baserad kring Romeo och 
Julia vara en sämre utgångspunkt än en baserad på legenderna om kung Arthur. Detta för att 
Romeo och Julia skulle låsa in skaparen i en specifik storyline. Legenderna kring kung Arthur 
ger dock fler möjligheter, de innehåller kärlekstriangeln mellan Arthur, Lancelot och 
Guinevere, sökandet efter den heliga graal och kampen mot Mortred. Men självklar får inte 
ens en storyworld om Kung Arthur ha förutbestämda slut, Arthur exempelvis ska kunna sluta 
fred mot Mortred för att storyworlden ska bli komplett. En storyworld måste presentera 
möjligheterna för romans, svek, strid, spirituell tillväxt och många andra möjligheter. Bara på 
detta sätt menar Crawford kan en spelare utforska ett dramatiskt rikt och intressant universum. 
Låser man sig till ett singulärt tema som en kärlekstriangel så kan den bara utvecklas och 
avslutas på ett fåtal sätt. 
  Fastän Crawford inte vill likna interactive storytelling med spel så medger han att vissa spel 
visar intressanta utvecklingar mot det mål han vill uppnå. Både Deus Ex och Grand Theft 
Auto nämns som exempel på detta. 
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3 First Contact beskrivning av verket 

3.1 Vision 
Som jag skriver i rapportens inledning var det jag ville visa genom att skriva detta 
designdokument hur det går att relativt enkelt skapa ett spel som ger spelaren väldigt stor 
frihet; både i hur han spelar spelet och hur han kan interagera med spelets story. Jag ville 
skapa ett spel där spelaren får fatta sina egna beslut kring allt från gameplay till moral. 
Samtidigt skulle det inte finnas något förutbestämt rätt sätt att spela. Spelaren skulle ha 
friheten att döda absolut varenda karaktär i spelet men också kunna klara spelet utan att avfyra 
sitt vapen en enda gång. 
 
Jag bestämde mig tidigt för att bygga upp handlingen i spelet som en sorts futuristisk adaption 
av boken The Heart of Darkness (Joseph Conrad, 1899). Boken har redan blivit adapterad i 
filmen Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979). Moral är ett viktigt tema i både boken 
och filmen och eftersom just moraliska val skulle vara en viktig del av spelet så kändes det 
passande att gå denna väg. 
 

3.2 Gameplay 
I spelet kontrollerar spelaren en karaktär ombord på ett stort rymdskepp. Hans uppdrag är att 
navigera genom fartygets olika våningar och försöka nå skeppets kapten för att döda honom. I 
skeppet kan spelaren möta andra karaktärer och interagera med dem på olika sätt. Vissa 
karaktärer är fientliga mot spelaren. Hur spelaren agerar fram tills att han möter Kurtz är helt 
upp till honom och när han träffar Kurtz är det möjligt att spelaren inte längre vill döda 
honom. 
  Spelets gameplay är designad med tre distinkta spelstilar i åtanke, jag kallar dessa för: Run n’ 
Gun, Walk n’ Talk och Sneak n’ Hack. Möjligheten finns i spelet för spelaren att spela igenom 
spelet med fokus på bara en av spelstilarna samtidigt som han kan blanda dem precis hur han 
vill. 
 
Run n’ Gun är den action-fokuserade spelstilen. Spelaren kan hamna i strid med olika 
karaktärer och med hjälp av sitt plasmagevär döda dem. Det finns inget som hindrar spelaren 
från att skjuta ihjäl även karaktärer som inte är fientliga. Dock finns ett alarmsystem i spelet 
så om spelaren börjar skjuta civila så blir skeppet mer och mer fientligt inställt mot spelaren. 
 
Walk n’ talk är den sociala spelstilen, spelaren kan initiera dialog med karaktärer i spelet. 
Spelets dialogsystem är byggt likt systemen i många datorrollspel där varje dialog har ett eget 
dialogträd. Tanken är att spelaren även i dialog ska ha stor frihet i vad han kan säga till de 
olika karaktärerna genom dialogen. Spelaren kan också öppna upp nya ämnen att tala om i 
vissa dialogsystem, främsta exemplet på detta i spelet är kapten Kurtz. Spelaren kan fråga 
honom om mycket av det som skett på fartyget förutsatt att spelaren fått reda på vad som hänt. 
 
Sneak n’ Hack är en spelstil mer fokuserad på att undvika att bli upptäckt. Eftersom tanken var 
att spelaren ska kunna klara spelet utan att döda någon karaktär så finns möjligheten för 
spelaren att smyga sig förbi spelets fientliga karaktärer. Det finns också flera datorer i spelet 
som spelaren kan använda. Alla dessa är dock lösenordsskyddade men spelaren kan hacka sig 
in i alla system genom ett pusselbaserat minispel. 
 

 14



 

3.3 Story 
Spelaren intar rollen som en legoknekt som blivit anlitad för att infiltrera rymdskeppet 
Prometheus och döda dess kapten. Prometheus är det första skeppet som kan färdas snabbare 
än ljuset och det har precis återvänt efter 5 år bortom vårt eget solsystem. Efter det återvänt 
har kaptenen vägrat låta andra fartyg ens komma i närheten och till och med öppnat eld mot 
andra skepp.  
  Detta är i korta drag storyn som spelaren får presenterad för sig vid spelets början. Samtidigt 
är tanken att spelaren på ett sätt skapar sitt eget narrativ genom hur han spelar igenom spelet. 
Det tydligaste exemplet på hur spelaren formar sitt eget narrativ är att det i slutet är upp till 
spelaren att bedöma hur han vill agera mot Kurtz och vilket av de tre möjliga sluten han får.  
  Samtidigt finns det en mer detaljerad backstory som förklarar vad som hänt på Prometheus 
under de 5 år som det varit borta. Spelaren kan få reda på denna backstory främst genom att 
hacka sig in i datorsystem och läsa diverse dagböcker från olika karaktärer. Hela idén är att 
det finns mycket för spelaren att ta reda på om backstoryn i spelet samtidigt som han kommer 
att få en uppsjö av olika åsikter om vad som skett från spelets karaktärer. Det är upp till 
spelaren själv att bearbeta all den information han hittar och väga de olika åsikterna mot 
varandra och tillslut ta sin egen ställning till backstoryn. Det blir delvis genom den ställning 
spelaren tar till backstoryn som spelaren under spelets gång formar sitt eget narrativ. Detta 
kan se väldigt annorlunda ut från spelare till spelare just eftersom spelet ger spelaren friheten 
att ta olika ställningar till backstoryn eller till och med helt ignorera den. 
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4 Skapandeprocessen 
4.1 Utformning av designdokumentet 
Ett av de första problemen jag behövde lösa var hur mitt designdokument skulle vara utformat 
och framförallt på vilken nivå skulle jag skriva dokumentet. Efter några dagars sökande 
bestämde jag mig för att använda ett format publicerat av speldesignern Tim Ryani hans 
artikel The Anatomy of a design document. Ryan har i sin artikel flera olika format för 
designdokument för olika faser av ett spels utveckling. Jag bestämde fort att det Ryan kallar 
för en Functional Specification skulle passa bäst till mitt arbete. Målet för ett dokument 
skrivet på denna nivå är att i enkla termer beskriva vad som finns i spelet och vad de olika 
delarna av spelet ska göra. Utan att gå in på någon form av en teknisk nivå över hur sakerna 
ska fungera. Dokumentet ska gå att förstå för alla olika typer av läsare.  
  Jag visste från början att jag inte skulle hinna skriva ett helt komplett designdokument. Bara 
att skriva exempelvis all dialog till mitt spel skulle vart en monsteruppgift och skulle vart 
omöjligt att hinna få klart i tid. Så delar av dokumentet har skurits bort eller krympts ner 
avsevärt. Ett tydligt exempel på detta kan ses i dokumentets 2-D Art & Animations-del, där 
skall egentligen en total lista över all typ av 2-d grafik stå. Jag valde att korta ner den delen 
till några stycken som beskriver ganska kort vilken typ av grafik som kommer krävas. Att 
skriva en total lista över all grafik skulle för det första ta upp mycket av min tid och för det 
andra inte tillföra något av verklig tyngd till mitt arbete. Vad jag fokuserat på i dokumentet är 
istället att klargöra alla de viktigaste element i spelet; både gameplay och storymässigt. 
 

4.2 Spelets ickelinjaritet 
Eftersom tanken bakom min spelidé var att försöka skapa något som inte bara presenterade 
ickelinjärt gameplay utan också även ge spelaren friheten att interagera med storyn i stor 
utsträckning så var det viktigt för mig att kunna visa hur detta faktiskt kan fungera rent 
praktiskt. Jag ville göra detta genom att använda gameplay-moment och system som redan 
använts i spel förr. Detta just för att visa att det går att skapa intressanta och mer ickelinjära 
spel med tekniker som redan används i andra spel. Detta löstes genom att spelet faktiskt har 
ett väldigt simpelt mål som måste nås för att komma till spelets slut. Allt spelaren måste göra 
för att klara spelet är att hitta kapten Kurtz, på något sätt få ett objekt av honom och sedan 
använda det objektet på en av tre punkter för att aktivera de olika sluten på spelet. Två av de 
tre sluten kan dock bara aktiveras förutsatt att spelaren mött vissa nyckelpersoner under 
spelets gång. Dessutom stängs ett av sluten bort om spelaren dödat för många karaktärer 
under spelets gång. Detta är ett relativt simpelt system men det ger spelaren mer eller mindre 
total frihet i hur han spelar spelet samtidigt som det finns konsekvenser för hans aktioner.        
 

4.3 Spelets moral 
Att spelet skulle innehålla någon form moraliska val och dilemman var något jag bestämde 
mig för tidigt. Jag ville dock göra mitt bästa för att hålla dessa val i en gråzon, de skulle inte 
presenteras som val mellan gott och ont utan försöka få spelaren att utgå från sig själv snarare 
än några satta normer. Just detta har jag försökt förstärka genom att spelaren under spelets 
gång alltid kommer att få höra skilda åsikter ifrån olika av spelets karaktärer. Förutom det val 
spelaren gör i slutet av spelet har jag i designdokumentet exempel på fler val spelaren kan 
ställas inför. Exempelvis kan spelaren under spelets gång möta barn som blivit infekterade av 
de parasiter som tagit över skeppet. Säg att en spelare har beslutat sig för att han vill döda alla 

 16



 

av dessa utomjordingar, vad kommer han då att göra när han träffar ett barn eller en bebis som 
blivit infekterat? Just detta exempel visar även hur spelets ickelinjaritet verkligen kan leda till 
olika upplevelse för olika spelare. En spelare som inte vill döda någon karaktär i spelet ställs i 
detta fall inte för samma dilemma som den som bestämt sig för att utrota utomjordingarna. 
 

4.4 Utomjordingarna i spelet 
Hela spelet går på sätt och vis ut på att spelaren skall forma sin egen åsikt om de 
utomjordingar som tagit över rymdskeppet, för att sedan fatta ett beslut kring hur han vill 
hantera dem. Min mening var såklart att detta val likt de andra valen i spelet inte ska ha något 
gott eller ont svar. Det ska vara sannolikt att spelare ska kunna besluta sig för att hjälpa 
utomjordingarna lika mycket som att han bestämmer sig för att stoppa dem. Detta har varit en 
viktig del i hur utomjordingarna designats, jag har varit tvungen att hitta en sorts balans för att 
inget av besluten i slutet av spelet ska bli för optimalt. Om parasiterna förvandlat människor 
till blodtörstiga monster så är det tvivelaktigt att en spelare verkligen tycka att det vore en bra 
idé att hjälpa dem. Hade de istället bara gjort människor snällare utan att människan gått miste 
om något hade det blivit för enkelt för spelare att vilja hjälpa dem. Till slut så blev 
utomjordingarna en sorts Vulcan-liknande varelse (Star Trek, 1966), människor som blivit 
infekterade blir känslokalla, logiska och saknar fri vilja. Det de istället ger är att de aldrig 
hamnar i konflikt med varandra och behandlar varandra helt utan diskriminering. Om 
utomjordingarna tog kontroll över mänskligheten skulle det högst sannolikt vara slutet på 
krig, fattigdom och svält. Frågan är för spelaren om det är värt det? 
 

4.5 Karaktärer 
Namnen på de flesta karaktärer i spelet är direkt lyfta från både Heart of Darkness och 
Apocalypse Now. Det tydligaste exemplet på detta är såklart Kurtz. 
  Spelarkaraktären Joseph L. Marlowe har sitt fått sitt namn från både filmen, boken och 
verkligheten. Joseph kommer från författaren Joseph Conrad, vars alter ego Marlowe är 
huvudpersonen i Heart of Darkness. Huvudkaraktären i filmen heter istället Benjamin L. 
Willard. Valet att göra Joseph till en typisk vit man kom också i del från boken och filmen. 
Båda huvudkaraktärerna i dessa är vita män, jag valde att inte ändra på detta. Jag gjorde detta 
val mycket på grund av att försöka bibehålla igenkänningsfaktorn mot filmen och boken. Men 
också för att jag inte ser någon mening i att göra en förändring bara för förändringens skull. 
De kvinnliga karaktärer som finns i spelet har namn som är helt påhittade. Heart of Darkness 
har endast ett fåtal kvinnliga karaktärer och inga namn ges. Faktiskt ges endast Kurtz och 
Marlowe namn i hela boken. Karaktärer i boken framför en ganska elak kvinnosyn. Kvinnor 
beskrivs som naiva, de lever i sin egen värld och männen måste hjälpa dem att bibehålla 
denna fantasivärld. I Apocalypse Now finns tre kvinnliga karaktärer, som är playboymodeller 
och deras riktiga namn presenteras inte. Till skillnad från boken och filmen finns i mitt verk 
ett antal kvinnliga karaktärer som fyller viktiga roller i spelets story. Kvinnors roll i samhället 
är onekligen idag mer jämställd med männens än den var på Conrads tid, och eftersom spelet 
utspelar i framtiden så skulle det kännas fel att presentera en kvinnosyn likt den i Conrads 
bok. 
 

4.6 Heart of Darkness och Apocalypse Now som influenser 
Eftersom hela idén bakom mitt verk var att presentera ett ickelinjärt narrativ så skulle det inte 
gått att helt kopiera handlingen från boken eller filmen. Grundstoryn om att huvudpersonen 
söker efter en person vid namn Kurtz är det enda som är exakt likt boken och filmen. Spelet är 
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mer likt Apocalypse Now i detta fall då spelaren blir anlitad för att döda Kurtz. Det jag försökt 
göra i spelet är att försöka förmedla några av de teman som presenteras i både boken och 
filmen. Men vrida på dem så att det alltid blir spelaren som ställs inför dessa teman och får ta 
ställning till dem. 
  Olika moraliska ståndpunkter är en väldigt viktig del i både boken och filmen. Protagonisten 
i båda verken möter Kurtz, en människa som brutit mot satta moraliska lagar och får 
protagonisten att ifrågasätta sina egna värderingar. I Heart of Darkness är Kurtz en 
elfenbenshandlare utsänd till Kongo från ett Belgiskt handelsföretag. Kurtz har med hjälp av 
sin moderna teknologi satt upp sig själv som en sorts gud över flera stammar och har genom 
detta kommit över stora mängder elfenben. 
  Boken kretsar kring en kamp mellan gott och ont, ljust och mörkt. Då menar jag inte gott och 
ont mellan olika karaktärer utan det goda och onda inom varje karaktärs själ. London beskrivs 
i boken som en ljus plats på jorden och Kongo som en mörk. Men det poängteras att även 
London var en mörk plats för många år sedan, innan Romarna kom. Under berättelsens gång 
får protagonisten Marlowe se många exempel av grymhet och tortyr mot urinvånarna från det 
Brittiska imperiet. Detta visar på att även det Brittiska Imperiet har sina mörka sidor och gör 
onda saker. Kurtz blir en sorts symbol för imperialismens grymheter i Afrika. Boken visar 
även på spänningarna mellan de civiliserade människornas moral kontra de ociviliserades 
amoral. Det argumenteras för att civilisation bara är påhittade moraliska strukturer skapta för 
att hålla det verkliga mänskliga beteendet dolt. Kurtz är då en människa som kastat ifrån sig 
dessa strukturer och accepterat sanningen bakom mänskligt beteende. 
  I Apocalypse Now är Kurtz en överste inom den amerikanska armén under Vietnamkriget. 
Protagonisten Willard beordras att döda Kurtz då han blivit galen och nu leder en grupp 
urinvånare och bekämpar kriget utanför alla moraliska lagar. Apocalypse tar teman från Heart 
of Darkness och applicerar dem istället på krig, i detta fall Vietnamkriget. Kurtz har efter en 
hemsk upplevelse kommit fram till att de lagar som finns inom krig måste ignoreras för att 
kunna nå seger. Han ser Vietcong som ett exempel på detta.  
 

“You have to have men who are moral... and at the same time who are able to utilize their 
primordial instincts to kill without feeling... without passion... without judgment... without 
judgment. Because it's judgment that defeats us” – Colonel Walter E. Kurtz. Apocalypse Now 

 
Under filmens gång får Willard se flera händelser som visar hur galet kriget är vilket får Kurtz 
idéer att verka mer korrekta. 
  I mitt verk sätts spelaren i en situation där han likt Kurtz från boken och filmen inte 
begränsas av några moraliska lagar. Spelaren får beskrivet för sig att det viktiga är att rädda 
rymdskeppet. Hans anställare skulle inte bry sig om spelaren dödar varenda passagerare för 
att få skeppet tillbaks. På ett sätt kan man likna fartyget med elfenben som Kurtz söker i 
boken eller att vinna Vietnamkriget som i filmen, men spelaren får själv besluta vilken väg 
han ska ta och hur långt han är villig att gå för att nå sitt mål. Han kan komma fram till att 
rädda skeppet inte alls är det viktiga. 
  I mitt verk fyller karaktären Kurtz en ganska annorlunda funktion jämfört med boken och 
filmen. Han presenterar inte idén att gå ifrån civilisationens moraliska lagar utan presenterar 
en möjlighet att helt gå ifrån mänskliga beteendet. Spelaren har möjligheten att hjälpa Kurtz 
och de andra utomjordingarna att börja förvandla alla människor till deras ras. Detta ska 
kunna ses som ett gott val på grund av hur utomjordingarna fungerar. De skulle förinta alla de 
saker hos människor som får dem att göra ont mot varandra. Men skulle bli tvungna att offra 
sin mänsklighet på köpet. Att hjälpa utomjordingarna skulle alltså å ena sidan utrota de 
känslor som får människor att göra onda saker mot varandra, men samtidigt utrota de känslor 
som får de att göra goda handlingar. Att världen i mitt verk formats som en sorts dystopi är 
just på grund av att få detta val att verka mer godtyckligt.  
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Spelet tar plats i en science fiction värld, vilket jag menar är väldigt passande. Utforskning är 
också ett tema i Heart of Darkness som kan ses i detta utdrag: 
 

“Now when I was a little chap I had a passion for maps. I would look for hours at South 
America, or Africa, or Australia, and lose myself in all the glories of exploration. At that time 
there were many blank spaces on the earth, and when I saw one that looked particularly inviting 
on a map (but they all look that) I would put my finger on it and say, ‘When I grow up I will go 
there.” – Marlowe. The Heart of Darkness 

 
Att flytta det hela från att utforska Afrika och andra platser på jorden till att utforska rymden 
känns på ett sätt helt naturligt. 
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5 Diskussion 
Eftersom mitt verk sätter stort fokus på att ge frihet till spelaren både gameplay- och 
storymässigt så blir det naturligt att en stor mängd skiljda realdiskurser och realhistorier kan 
uppstå. Varje realdiskurs och realhistoria börjar dock alltid vid samma utgångspunkt eftersom 
spelet alltid börjar på samma sätt. Men efter spelets början så är det mycket upp till spelaren 
hur storyn kommer att se ut. Tittar man på spel som Grand Theft Auto IV och Oblivion så har 
mitt verk dock inte lika stor frihet gameplay-mässigt, i dessa spel kan en spelare gå runt till 
många vilt skilda platser i spelvärlden och göra väldigt många olika saker. Dessa spels 
omnidiskurser är alltså avsevärt mer avancerade än i mitt verk. Skillnaden blir att spelaren i 
mitt verk har större frihet kring spelets story från början. I Oblivion har spelaren möjligheten 
att upptäcka en uppsjö av sidostorys eller om han vill, fokusera på spelets huvudstory, men 
spelaren har begränsad frihet i hur han kan interagera med båda dessa storyelement. Följer 
spelaren huvudstoryn så kommer den alltid utvecklas på samma sätt, oberoende på hur många 
gånger spelet spelas. Mitt verk presenterar alltså större möjligheter för skilda realhistorier än 
dessa spel. Tittar man på omnihistorian för ett spel likt Oblivion så går den väldigt enkelt att 
kartlägga, speciellt om man endast fokuserar på spelets huvudstory. Att göra det till Grand 
Theft Auto IVs huvudstory blir snäppet mer avancerat men också relativt enkelt. Att sätta upp 
en omnihistoria för mitt verk skulle dock vara avsevärt mycket svårare. Med undantag för 
spelets början och slut så finns det ingen bestämd linjär storyprogression alls i mitt verk. Jag 
har alltså försökt fått mitt spels omnihistoria att komma nära i komplexitet till spel som 
Oblivions omnidiskurs, den frihet de ger gameplay-mässigt ville jag visa att man åtminstone 
till viss del kan ge även storymässigt. 
  Mitt verk har också en mycket mindre spelvärld än dessa två spel. Detta gjordes av flera 
anledningar. För det första så ville jag ha ett mer fokuserat spel, det ska fokusera på story och 
endast en story. Mitt spel har inga sidostorys utan allt narrativt innehåll i spelet kretsar kring 
huvudstoryn. Rymdskeppet spelet utspelar sig på är en väldigt inkapslad miljö vilket gör det 
mer logiskt att det inte finns en mängs sidostorys att utforska, alla ombord på rymdskeppet 
har trots allt varit med om exakt samma upplevelser. Spelvärlden blir även ett sätt att till viss 
del kontrollera spelaren utan att denna känner att han blir kontrollerad. En spelare förstår att 
ett rymdskepp faktiskt är ett begränsat utrymme även i verkliga livet, så han besitter inte 
några falska förhoppningar om att kunna utforska spelvärlden precis hur som helst. För att ta 
ett exempel på vad jag ville undvika så kan man titta på spelet Fable (Lionhead Studios, 
2004). I Fable rör sig spelaren runt i en typisk fantasivärld, men leds längst bestämda vägar 
omringade av murar och staket. Spelaren kan se att det finns en hel värld utanför dessa vägar, 
bortom staketen men han kan inte lämna vägen. Detta är onaturligt, spelaren kan lätt 
identifiera det som en begränsning och som en följd känner sig mer instängd än han tycker 
han borde vara. 
 
Deus Ex är ett spel som blivit hyllat för sitt ickelinjära gameplay och menas var ett av de 
starkaste exemplen på såkallat emergent gameplay. Deus Exs lead designer Harvey Smith 
beskriver designidén bakom spelet så här. 

 
“Deus Ex tried to provide the player with a host of player-expression tools and then turn him 
loose in an immersive, atmospheric environment. We wanted to do this in a way that did not limit 
the player to a few predefined choices, but instead allowed the player to come up with his own 
strategies within the flexible rules of the environment. We wanted to allow the player to approach 
the game from the direction of his choice, employing his own play-style cobbled together from 
the options we allowed.” – Harvey Smith, The Future of Game Design, 2001 
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Emergent gameplay skapas i min mening i Deus Ex extremt effektiv just på grund av hur 
spelet är upplagt. Spelaren har alltid ett mål han ska ta sig till, men spelet bryr sig inte alls om 
hur han faktiskt tar sig dit. Spelaren kan upptäcka det genom att bara utforska spelvärlden 
eller få ledtrådar från NPCs m.m. I mitt verk har jag försökt använt liknande designprinciper 
men anpassat dem mot spelets story. Spelaren har exempelvis ett tydligt mål i mitt spel, hitta 
Kurtz, sen hur spelaren faktiskt hittar honom och vad han tänker göra när han hittar honom är 
helt upp till spelaren. Vad jag försökt skapa kan kallas för emergent narrative. Den andra lead 
designern på Deus Ex Warren Spector menar att dessa typer av friformsnarrativ har flera 
nackdelar, det är svårt att få med riktigt dramatiska händelser eftersom spelaren inte styrs mot 
dem, dessutom kan för mycket frihet leda till att spelaren helt enkelt inte vet vad han ska göra 
härnäst (Mcnamara, 2004). Deus Ex och Way of the Samurai har båda sådana dramatiska 
händelser som spelaren styrs mot, Way of the Samurai har dock mer skilda sådana händelser, 
minst en för varje sätt att spela igenom spelet. Spector menar att detta går att gå runt genom 
att inte skapa enorma spelvärldar utan kortare, mer fokuserade och djupare spel. Detta är 
exakt vad jag försökt göra i mitt verk.  
  Ett spel som enligt många menas vara ett exempel på emergent narrative är det välkända The 
Sims, det har intressant nog ingen story alls knuten till sig men spelare upplever ändå att en 
berättelse skapas under spelets gång. Chris Crawford tar upp The Sims i sin bok, han menar att 
trots att spelet i sig är brilliant så är det i slutändan inte ett exempel på interactive storytelling 
främst på grund av att spelets karaktärer helt saknar personlighet och deras interaktion med 
andra karaktärer är basiska och utan känslomässig tyngd. Han tar upp spelet i samband med 
diskussion kring miljöbaserade strategier för att få fram interaktiva berättelser och 
sammanfattar det hela så här. 
 

”The environmental approach is a dead end; it doesn’t solve the problem of interactive 
storytelling. You can set up a gigantic stage, equip it with a cavalcade of fascinating props, create 
spectacular scenery and magnificent sound effects, and still have nothing. Actors make the stage 
come alive, actors with talent and perception. A good acting company can make Shakespeare 
come alive on a plain wooden stage; an army of cardboard figures in a magnificent 3D 
environment is still just a pile of cardboard.” – (Crawford, 2005, s144) 

 
Jag har som sagt inte försökt skapa en enorm spelvärld utan alltid försökt hålla spelet så 
fokuserat som möjligt, så jag menar att mitt verk inte faller i denna kategori. Jag anser dock 
att en detaljerad spelvärld kan höja ett spels story avsevärt, Deus Ex är ett exempel på detta 
där mycket arbete lagts på att få spelvärlden att kännas verklig. Båda delarna, story och 
spelvärld måste finnas på plats, en enorm spelvärld för sig leder som Crawford säger i 
slutändan inte till intressant story. 
 
Fallout är det spel som jag anser är mest likt mitt eget verk. Dock har även Fallout några delar 
som begränsar spelarens frihet som jag försökt undvika i mitt spel. Fallout är likt Oblivion 
och Grand Theft Auto IV uppdelat i en huvudstory och flera sidostorys. Fallouts huvudstory 
har bara ett slut vilket är den tydligaste skillnaden mot mitt verk. Dock finns likheterna mot 
mitt spel i att spelaren exempelvis inte måste slåss mot spelets slutboss utan kan komma fram 
till en lösning endast genom dialog. I Fallout begränsas spelare också i min mening indirekt 
genom hur spelets story är upplagd. Spelaren kommer från Vault 13, innan spelet börjar har 
han aldrig varit utanför detta valv. Alla hans vänner och familj bor i valvet men spelaren kan 
ändå döda invånare i valvet om han vill. Att spelaren har denna frihet anser jag på ett sätt vara 
bra, men den aktionen blir väldigt ologiskt sett utifrån spelets story. Varför skulle ens karaktär 
egentligen vilja döda sina vänner? Värt att notera är också att om spelaren dödar alla invånare 
i valvet så har det ingen påverkan för hur spelet slutar. Samtidigt kan spelaren inte döda alla 
karaktärer i valvet. Valvets ledare The Overseer är odödlig. Jag menar att om spelaren ens ska 
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kunna döda någon karaktär i valvet så borde han kunna döda alla av dem annars bildas en 
konstgjord begränsning. I mitt verk har jag undvikit detta för det första genom att inte knyta 
an huvudkaraktärens backstory med någon annan karaktär i spelet. Detta får följden att 
spelaren inte kan utföra samma ologiska aktioner från en storysynpunkt i mitt verk som han 
kan i Fallout. Det finns det inga odödliga karaktärer i mitt verk, så spelaren har ingen form av 
artificiell begränsning på det planet. 
 
Way of the Samurai använder sig av vad Crawford kallar för en branching plot. Det fungerar 
enkelt så att spelaren kommer till en del av spelet där han har möjligheten att fatta två eller 
flera beslut. Beslutet han fattar leder honom vidare i storyn till nästa situation där han återigen 
får fatta ett beslut. Branching plot systemet som används i Way of the Samurai är dock mer 
invecklat än vad Crawford beskriver, men samma principer och regler finns. Crawford menar 
dock att denna struktur inte fungerar alls bra som exempel på interactive storytelling. Spelare 
är för begränsade på interaktionsplanet det finns bara en begränsad mängd sätt som storyn i 
spelet kan utvecklas på. Fastän det kan finns gott om möjliga vägar genom storyn så kommer 
den i många fall se väldigt lik ut från spelomgång till spelomgång. Mitt verk är annorlunda 
från detta eftersom det inte alls har samma fasta punkter där spelaren fattar beslut som leder 
honom till nästa punkt och så vidare. Det finns ingen alls bestämd linjär storyprogression i 
mitt verk.  
 
Om man utgår ifrån Chris Crawfords bok On Interactive Storytelling, kan mitt spel då kallas 
för ett interactive storytelling spel eller en storyworld? Nej det kan det inte, den viktigaste 
pusselbiten för att få fram verklig interactive storytelling är enligt Crawford verklighetstrogna 
aktörer som en spelare kan interagera med. Alla aktörer, alltså ickespelarkaraktärer i mitt verk 
använder sig av simpla interaktionssystem som redan använts i flera andra spel. Crawford 
menar att det ändå finns potential i detta område, han pekar som sagt på både Deus Ex och 
Grand Theft Auto som steg i rätt riktning. En annan viktig punkt kring interaktivitet i 
Crawfords bok är ”Interactivity depends on the choices availiable to the user” och det är just 
här jag menar att mitt verk visar framsteg över både Deus Ex och Grand Theft Autos 
berättande. Mitt verk presenterar helt enkelt fler val och därmed större möjligheter för skilda 
realhistorier mellan olika spelare. En viktig sak att påpeka här är att mitt spel likt Deus Ex 
endast har tre olika slut, så hur är då mitt spel annorlunda på denna punkt? För det första så 
har en Deus Ex spelare alltid möjligheten i slutet av spelet att välja exakt vilket slut han vill 
nå. I mitt verk kan spelarens aktioner under spelets gång stoppa honom från att nå vissa slut. 
Även Crawford menar att ha dessa former av begränsningar i vissa situationer inte behöver 
vara av ondo. Alla bra berättelser har dessa situationer där en karaktär måste fatta ett viktigt 
beslut, de är i dessa situationer som verklig dramatisk spänning sker så det är inget fel att 
använda dem även i spel. 
  Crawford menar att interactive storytelling och spel är väldigt skiljda åt, detta kan ses i hur 
han valt att definiera spel i sin bok. Han gör även punkten ”Interactive storytelling is not 
”Games with story”” (2005, s63).  Jag menar att denna indelning till viss del inte behövs, det 
finns ingen anledning att det inte skulle gå att ha med de viktiga delarna från interactive 
storytelling samtidigt som spelet innehåller gameplay. Spel säljer trots allt, människor tycker 
om spel. Att helt ignorera detta samtidigt som man försöker skapa något nytt kanske inte bara 
är onödigt utan rent av kontraproduktivt. Crawford pekar på svårigheterna som finns för en 
spelskapare att försöka sälja en storyworld eller liknande till företag. Det är något nytt och det 
finns inga garantier för att det faktiskt skulle gå att sälja, så varför inte utnyttja det som redan 
säljer, alltså spel som ett sorts fordon för att få ut detta nya medium? 
  Som nämnt anser Crawford att för att skapa en bra storyworld så krävs en bra utgångspunkt. 
I hans exempel ses legenderna om kung Arthur som en bättre utgångspunkt än Romeo & 
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Julia. Just för att det finns mer innehåll och möjligheter inom berättelserna kring kung Arthur 
än endast kärlekshistorien från Romeo & Julia. Utgående från detta kan mitt val att ha ett spel 
baserat på Heart of Darkness och Apocalypse Now också ses som en sämre utgångspunkt. 
Mina influenser innehåller definitivt en mindre mängd olika berättelser än all de som finns 
kring kung Arthur. Men det jag gjort i mitt verk har inte bara varit att lyfta berättelsen från 
Heart of Darkness eller Apocalypse Now, jag har istället försökt behandla de teman som 
boken och filmen inehåller på ett nytt sätt i ett annorlunda medium. Om man tittar på Romeo 
& Julia så är absolut huvudtemat i berättelsen kärlek, men den innehåller fler motiv än så. 
Skulle en storyworld skapas till denna berättelse så är det möjligt att expandera de andra 
teman som finns i berättelsen för att få fram fler möjligheter inom storyworlden. 
 
  Moral är ett viktigt tema i mitt verk samtidigt som det även spelar stor roll i både Heart of 
Darkness och Apocalypse Now. Moraliska val och dess like har spelat en stor roll i många spel 
under åren, i stort sett varje västerländskt rollspel som släpps har moraliska val som en del av 
sitt gameplay. Dock är det vanligt att de moraliska val som presenteras i spel är oftast tydliga 
val mellan gott och ont. Dessa spel innehåller ofta moralsystem där många beslut spelaren 
fattar påverkar huruvida hans karaktär klassas som god eller ond. Varje av dessa beslut har då 
en av designerna satt ett värde mot gott eller ont. Tittar man på Fallout som exempel så 
använder det sig av ett karmasystem. Spelaren börjar på noll i karma, goda gärningar ger ett 
plus i karma och onda ger ett minus. Eftersom mina influenser i stor del handlar om att det 
inte finns bestämt gott och ont och att moraliska lagar bara är en sorts mantel gjord för att 
dölja människans verkliga natur så var valen i mitt verk tvungna att se annorlunda ut. Det 
viktigaste valet spelaren fattar i mitt verk finns i spelets slutskede, detta val har jag försökt 
utforma så att det inte finns något rätt svar och inte heller något gott eller ont svar. Mitt verk 
innefattar inte någon form av moralsystem, inget av besluten spelaren kan fatta i mitt verk är 
bestämda av mig att vara onda. Med detta vill jag försöka få all beslut att komma från 
spelaren själv, spelet säger aldrig till spelaren vad det goda eller onda svaret är. Detta går igen 
tillbaks till vad Crawford säger, i en storyworld måste varje beslut vara noggrant balanserat 
och lika gärna kunna gå åt alla olika håll. 
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6 Slutsats 
Jag menar att min spelidé skulle kunna fungera som den är designad nu. Men den är inte utan 
för- och nackdelar. Verket i sig står inte för någon jätterevolution inom speldesign utan visar 
helt enkelt ett annorlunda sätt att bygga upp ett spel och förmedla dess story till spelare. Om 
spelet skulle fungera exakt som jag tänkt är såklart svårt att förutspå, men jag menar att det 
skulle leverera en intressant och unik spelupplevelse och samtidigt kunna ge väldigt skiljda 
spelupplevelser för olika spelare. 
 
Hela spelet bygger på att ge spelaren mycket frihet, men den friheten kommer till ett pris. Det 
finns ingen garanti att en spelare skulle uppleva en spelomgång som dramatisk på samma sätt 
som man kan i ett mer linjärt spel där spelaren styrs åt rätt håll. I mitt verk finns inte ens en 
garanti att en spelare kommer nå de platser där de intressanta storyelementen finns. Samtidigt 
ger friheten spelare möjligheten at uppfatta olika delar av spelet som viktiga och dramatiska. 
Igen det är svårt att säga exakt hur ett spel som detta verkligen skulle fungera i praktiken, hur 
spelare skulle uppfatta spelet och hur de skulle spela det. Detta måste helt enkelt testas, om 
det inte skulle fungera bra så har man åtminstone något att utgå från och arbeta vidare på. 
Möjligheten för mer fria storys i spel finns, men det måste testas fram för att se vad som 
funkar och vad som inte gör det. 
  Jag menar inte att presentera ett spels story så som jag gjort i mitt verk på något sätt är 
överlägset något annat sätt att göra det på. Alla sätt att presentera story i spel har sina för- och 
nackdelar. Dock är interaktivitet den fördel spel har över de andra medierna så att inte ta vara 
på den fördelen vore att gå miste om de möjligheterna mediet faktiskt har. 
 
Crawford arbetar fortfarande på sitt verktyg Storytron som ska ge människor en chans att 
skapa sina egna storyworlds. Hans arbete är onekligen intressant och jag har funnit många av 
hans idéer och principer hjälpsamma under detta arbete. Dock tycker jag inte om hans vilja att 
på något sätt skära av sig från dataspelen, jag ser hans storyworlds mer som spel med väldigt 
annorlunda gameplay. Det Crawford säger om saknaden av nyskapande idéer inom 
spelindustrin idag är däremot något jag också kan se. När hans idéer blir realiserade och kan 
börja implementeras så kommer möjligheterna för djupare karaktärsinteraktion och mer 
interaktiva berättelser inom spel att bli mycket större. Det kommer att bli intressant att se vad 
som växer fram ur detta. 
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