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Sammanfattning 

Uppsatsen är en reflekterande text som behandlar verket Blueberry Garden – ett 
datorspel som utforskar möjligheterna till historieberättande genom endast interaktivitet 
och spelmekanik. Verket och texten är en produkt av Erik Svedängs examensarbete 
under våren 2008 vid Högskolan i Skövde. 

Genom kontinuerlig speltestning under projektets gång, där testpersoner fått spela spelet 
och sedan berätta om sina erfarenheter, har spelets möjligheter till att skapa 
meningsfulla narrativ försökt utrönas.  

Slutsatsen är att det mycket väl är möjligt att berätta historier enbart genom 
interaktivitet och spelmekanik. Resultatet måste dock tydligare presenteras som en 
berättelse för spelaren än vad som är fallet i Blueberry Garden. 
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1 Inledning 
Att använda datorspelsmediet för att berätta historier är någonting som intresserat 
spelskapare mycket länge. Gemensamt för alla spel som sprungit ur denna ambition, 
från Colossal Cave Adventure (Crowther & Woods, 1977) till Half Life (Valve, 1998), 
är att de vill låta spelaren vara med i berättelsen – från att vara en passiv åskådare till att 
faktiskt få agera och påverka händelseförloppet. Detta har dock visat sig vara svårare att 
lyckas med än det först kan verka. Många tappra försök att skapa engagerande och 
intressanta narrativ i spelform har slutat som misslyckanden, både på grund av för stora 
och för små ambitioner. Eftersom ingen riktigt vet hur berättande i dataspel ska 
utvecklas verkar många ha sina egna idéer för hur saker och ting ska göras vilket leder 
till ett ständigt risktagande. 

Under mina år på Högskolan i Skövdes datorspelsutvecklingsprogram med inriktning 
design har jag funderat mycket på hur jag skulle vilja väva samman historier och 
gameplay på lämpligast vis. Min utgångspunkt har varit att vi som spelskapare bättre 
måste försöka utnyttja det som är unikt för spelmediet i förhållande till andra populära 
medier såsom t ex film och litteratur – interaktivitet. I det verk som jag har skapat under 
exjobbstiden, ett datorspel vid namn Blueberry Garden, har jag försökt utforska 
möjligheterna för att skapa intressanta och meningsfulla historier i spel med ett absolut 
minimum av icke-interaktiva element. Den här texten är en beskrivning och analys av 
detta verk och arbetsprocessen bakom det. 

1.1 Problemformulering 

Hur kan spel skapas där berättelsen förs framåt enbart genom spelmekanik och 
interaktivitet? 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med verket har varit flerfaldigt. Först och främst bottnar det naturligtvis i ren 
och skär skaparlusta, jag hade en spelidé som jag verkligen ville förverkliga. Tätt 
sammankopplat med detta fanns naturligtvis ett antal mindre delmål, jag ville t ex skapa 
imponerande material till min portfolio där det inte var någon tvekan om vem som gjort 
vad och jag ville också bli bättre på alla de moment som spelskapande innehåller såsom 
design, teckning, animation, programmering, ljuddesign, mm. 

Sist men inte minst ville jag utforska några av de idéer om hur spel kan användas för 
historieberättande och historieskapande som jag utvecklat under min tid på högskolan. 
Det är den aspekten som jag fokuserar på i den här uppsatsen och som jag försöker 
undersöka från olika synvinklar. Detta gör jag dels genom att beskriva de problem jag 
har ställts inför i mitt praktiska arbete med spelet och dels genom en mer teoretisk 
efterhandsanalys där jag analyserar element i spelet utifrån mina egna och andras idéer 
om berättande i spel. 
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2 Blueberry Garden – en beskrivning av verket 

2.1 Övergripande 

Mitt verk är ett tvådimensionellt plattformsspel baserat på utforskning och konstruktion. 
Spelaren styr en karaktär i form av en man med hatt och näbb. Genom att gå, hoppa och 
flyga tar sig denna karaktär runt i spelvärlden för att upptäcka och interagera med saker 
i miljön. Om karaktären går nära vissa objekt, en kloss, teleporteras de båda till en 
central plats i världen. Klossarna staplas på detta sätt ovanpå varandra och bildar ett torn 
som spelarkaraktären kan ta sig upp på. Genom att glidflyga från toppen av tornet kan 
fler klossar hittas och tornet göras ännu högre. Det gör att det i sin tur blir lättare att 
utforska mer av spelvärlden och på så sätt hitta ännu fler klossar. 

2.2 Kontroll 

Blueberry Garden kontrolleras med ett tangentbord. Genom att trycka på höger eller 
vänster piltangent går spelarkaraktären åt höger eller vänster. Det är inte möjligt för 
spelaren att bestämma hur snabbt karaktären ska gå, han rör sig dock snabbare 
respektive långsammare i ned- och uppförsbackar. Ett tryck på mellanslagstangenten 
gör att spelarkaraktären hoppar. Detta hopp är alltid lika högt.  

Om spelaren trycker på mellanslagstangenten då karaktären är i luften börjar karaktären 
flyga. Spelaren kan då styra uppåt och nedåt för att bestämma karaktärens vinkel i 
luften. Med tiden minskas den maximala uppåtvinkeln vilket leder till att karaktären 
efter ett tag tvingas nedåt mot marken. Spelaren kan också styra åt höger eller vänster 
för att ändra riktning samt trycka på mellanslagstangenten för att avsluta flygningen, 
karaktären börjar då falla. 

För att plocka upp mindre saker i miljön (exempelvis frukter eller små varelser) trycker 
spelaren på nedåtpiltangenten. Karaktären böjer sig då nedåt och försöker ta tag i vad 
som finns framför honom. Om han på detta sätt lyckas plocka upp en frukt kan spelaren 
genom att trycka på returtangenten beordra honom att äta denna frukt. Beroende på typ 
av frukt inträffar olika saker. Ett tryck på nedåtpiltangenten leder till att karaktären 
släpper det han håller i händerna. 

Genom att hålla inne home-tangenten kan spelarkaraktären när som helst teleporteras 
tillbaka till tornet. Det är mycket praktiskt om han har fastnat i en grop där han inte kan 
ta sig upp eller dylikt. 

Det finns nära spelarens startposition en dörr som karaktären kan gå in i genom att 
spelaren trycker på uppåtpiltangenten, se Figur 1. Karaktären flyttas då till toppen av 
tornet och kan därifrån glidflyga ut över världen. 
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Figur 1. Spelarkaraktären och dörren. Plattformen ovanför dörren utgör basen 
för tornet. 

2.3 Växter och frukter 

Det finns flera sorters växter i Blueberry Garden. Den minst avancerade är gräset, det 
bara står och vajar och kan inte påverkas på något sätt. Det sprider sig inte och kan inte 
heller dö. Blommorna är lite intressantare. De har en begränsad livslängd och förökar 
sig genom att släppa iväg frön samtidigt som de börjar vissna. Fröna förs bort med 
vinden och om de landar på mark där det inte redan finns för någon blomma inom ett 
visst avstånd så slår de rot och en ny blomma växer upp. 

Den sista och mest avancerade växten i spelet är trädet. Ett träd växer upp genom att ett 
frö träffar marken på en plats där det inte redan finns något träd för nära, precis som 
med blommorna. Ett träd kan vara av olika typ, med olika sorters frukter. En stund efter 
att trädet växt klart börjar frukterna skapas, se Figur 2. Om någonting slår till en frukt 
som hänger på ett träd så trillar den av. Det sker också automatiskt efter en viss tid. En 
frukt tjänar som mat till varelserna och spelarkaraktären. Om varelserna äter en frukt så 
kommer de efter en stund att bajsa ut ett frö som kan leda till ett nytt fruktträd om det 
planteras på en fördelaktig plats. Om spelarkaraktären äter en frukt så händer olika saker 
beroende på fruktslag. Ett blåbär gör så att han kan flyga lite högre under en 
tidsbegränsad period, ett lingon gör så att marken där karaktären står höjs upp medan 
hjortron ändrar riktning på vinden. 

En frukt som inte äts upp ruttnar bort till slut. Emellertid kommer ett frö finnas kvar 
som kan växa upp till ett nytt träd. På så sätt kan en enda frukt ge upphov till en hel 
skog med träd efter några generationer. 
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Figur 2. Exempel på hur blåbär växer på träd. 

2.4 Varelser 

Blueberry Garden innehåller ett antal olika varelser (se Figur 3) som lever, förökar sig, 
äter och dör. Deras beteenden simuleras ständigt utan att spelaren behöver vara 
närvarande. På grund av detta kan en grupp varelser utrotas eller föröka sig 
explosionsartat utan att spelaren märker någonting av det. 

Den vanligaste varelsen i spelvärlden är filuren. Den kan gå runt på marken och om den 
försöker går emot ett hinder så hoppar den. 

En annan vanlig varelse är snigeln. Den fungerar som filuren men den kan inte hoppa. 
Det gör att dess liv i allmänhet är helt endimensionellt – den lever på en linje. 

Den tredje av de vanliga varelserna i Blueberry Garden är fågeln. Det som är 
utmärkande för fågeln är att den kan flyga vilket gör den extra överlevnadsduglig 
eftersom den kan ta sig till ställen som är svåråtkomliga för filuren och snigeln. 

En betydligt ovanligare varelse i spelet är älgen, den lever bara på en enda plats. Dess 
funktioner liknar till stor del filurens men älgen är mycket större och kan inte lyftas av 
spelaren. 
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Figur 3. De fyra olika varelserna. Från vänster: filur, fågel, snigel och älg. 

2.5 Det stigande vattnet 

Det finns i spelvärlden vatten som spelaren inte får trilla ned i, han teleporteras då 
tillbaka till tornet och startpositionen. Om varelserna trillar ned i vattnet och inte snabbt 
tar sig upp drunknar de och dör. 

Under spelets gång höjs vattennivån sakta och hotar på så sätt att ödelägga hela 
spelvärlden. Spelaren kan stoppa detta genom att hitta en vattenkran som kan slås på 
och av, se Figur 4. När den är avstängd sjunker vattennivån ganska snabbt tillbaka till 
utgångsläget. 
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Figur 4. Vattenkranen som kan stängas av och sättas på av spelaren. 
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3 Skapandeprocessen 

3.1 Speltestning 

Vid ett flertal tillfällen hänvisar jag i min text till den speltestning som jag har utfört 
under projektets gång. Testerna har utförts genom att jag låtit olika personer spela spelet 
medan jag suttit bakom dem och observerat deras handlingar. Jag har inte på något sätt 
hjälpt spelarna genom att ge dem instruktioner eller svara på deras frågor. Efter varje 
spelsession har jag frågat hur de uppfattade berättandet i spelet och vad de tyckte om 
spelet i stort. Den kritik som riktats mot spelet har i många fall lett till förändringar i 
designen samt omimplementation av spelmekaniken. 

Testerna utfördes under hela projekttiden, oftast flera gånger per vecka och jag anser att 
de gett mig en bra bild av hur spelet uppfattas av sina spelare. Testgruppen har byggt på 
ett bekvämlighetsurval och har därför bestått till stor del av vänner och bekanta. För ett 
mer exakt resultat skulle en mer välplanerad studie behöva genomföras med en bättre 
sammansatt testgrupp och noggrant förberedda intervjufrågor. 

Värt att nämna är också att det främst varit män som prövat spelet, något som är 
olyckligt då spelet är designat för att tilltala båda könen lika mycket. 

3.2 Vision 

3.2.1 Den interaktiva berättelsen 

Hur interaktivitet och spelmekanik förhåller sig till berättnade och historier har varit den 
kanske mest omdiskuterade frågan inom spelforskningen ända sedan detta 
forskningsfält började växa fram. Två grupperingar kan sägas ha vuxit fram, 
narrativisterna och ludologerna (Frasca, 2003). Kraftigt förenklat analyserar 
narrativisterna spel genom att se dem som ännu ett berättande medium i raden efter 
litteratur, teater, film, etc. Ludologisterna fokuserar däremot mer på vad som gör spel 
unika och hur deras spelmekanik fungerar. Observera att dessa båda termer (narrativist 
och ludologist) fortfarande är dåligt definierade och därför inte särskilt användbara, 
något som Frasca (2003) också tar upp i sin text – en ludolog kan t ex också vara 
intresserad av historieberättande i spel. Den uppdelning som har bildats visar dock 
tydligt på svårigheten i att försöka slå fast hur berättande i spel kan se ut och hur det 
borde fungera. I centrum av den debatt som förts finns naturligtvis en viktig fråga: ”kan 
spel berätta historier och vara interaktiva på samma gång?”. Juul (2001) anser att 
interaktivitet och historieberättande aldrig kan uppstå på samma gång, främst på grund 
av att interaktion är ”nu” medan berättande behandlar ”då”. En mer nyanserad åsikt 
framhålls av Crawford (2005). Han är i och för sig också övertygad om att interaktivitet 
och berättelse inte kan blandas, så länge som berättelsen är uppbygd av förutbestämda 
händelser. Om berättelsen däremot beskrivs av regler är den fullkomligt möjligt att göra 
interaktiv argumentar han. 

Det är svårt att avgöra om Juul (2001) och Crawford (2005) är överens om spelnarrativs 
beskaffenhet, deras angreppssätt är radikalt annorlunda. Juul som ser frågan ur ett strikt 
akademiskt perspektiv har inget uttalat intresse av att lyckas sammanföra interaktivitet 
med berättelser på ett fungerande sätt. Chrawford däremot presenterar i sin bok de idéer 
han har för att lyckas skapa fungarande interaktiva berättelser. I mitt arbete med 
Blueberry Garden påverkades jag inte särskilt mycket av Chrawfords tankar men jag 
försökte dela hans positiva synsätt på möjligheterna till att sammanföra interaktivitet 
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med berättande – min utgångspunkt har hela tiden varit att det är genomförbart, vi måste 
bara komma på det bästa tillvägagångssättet. 

En möjlig åsikt är att alla medier är interaktiva på något sätt. Ett sådant resonemang 
skulle på sätt och vis omkullkasta mitt arbete eftersom att jag då skulle kämpa efter att 
uppnå något som redan existerar. Zimmerman (2004) presenterar övertygande argument 
för hur t ex en bok kan anses vara interaktiv eftersom att den tillåter läsaren att bläddra 
fram och tillbaka, läsa i valfri ordning osv. Både Zimmerman och Adams & Rollings 
(2007) menar dock att interaktivititet i spel befinner sig på en högre nivå än t ex böcker 
eller filmer. Spel innehåller den typ av interaktivitet som tillåter användaren att påverka 
mediet medan det upplevs och det är också denna typ av interaktivitet som jag vill 
uppnå i mitt verk. 

Hur interaktiviteten i spel förs samman med berättelser kan ske på många olika vis. En 
möjlighet är att skapa stora och välregisserade valmöjligheter som är färdigskrivna och 
omöjliga att återanvända i flera situationer. Ett exempel på det skulle kunna vara ”Ska 
hjälten döda den onde kejsaren eller låta honom gå?”. Fördelen med den här lösningen 
är att resultatet blir mycket likt hur vi är vana att uppleva berättelser på film, teater eller 
i böcker. Den enda skillnaden är att spelaren ibland får möjlighet att välja riktning på 
berättelsen.  

En annan lösning för att tillåta spelaren att interagera med berättelsen är att skapa ett 
system där många små val tillsammans bygger upp narrativet. Dessa handlingar kan 
vara saker som utförs många gånger per sekund när någon spelar ett spel. De är 
återanvändbara och utgör spelets grundmekanik, exempelvis ”springa runt” eller ”skjuta 
med pistolen”. 

Många spel som försöker berätta historier blandar dessa metoder och använder 
dessutom sig av helt icke-interaktiva element så som filmsekvenser, ett av otaliga 
exempel är Metal Gear Solid (Konami, 1998). Eftersom att jag med Blueberry Garden 
ville utforska vilka unika möjligheter som existerar för att berätta historier i spel 
bestämde jag mig tidigt för att ta saken till sin yttersta spets och försöka att helt 
utelämna icke-interaktiva element ur mitt verk.  Genom att bygga upp hela historien 
med den senare typen av val – de generiskt framställda, återanvändbara och 
regelsystemsbaserade valen – ville jag se hur mycket det gick att särskilja spel och deras 
berättelser från andra medier. 

3.2.2 En trovärdig spelvärld 

Att skapa ett spel som det alltid går att interagera med är inte särskilt svårt. Problemen 
uppstår istället när syftet är att denna interaktion ska ge upphov till intressanta och 
meningsfulla historier. Jag ville att det spelaren var med om i spelet skulle kännas som 
en saga. Min lösning för att uppnå detta var att skapa en så levande och trovärdig 
spelvärld som möjligt. Genom att fylla denna värld med intressanta karaktärer och 
situationer hoppades jag kunna skapa möjligheten för spelaren att kunna uppleva ett 
spännande äventyr genom enbart interaktion, spelet skulle aldrig behöva stanna upp och 
förklara något genom att beröva spelaren kontrollen. 

För att spelvärlden skulle kunna kännas trovärdig var jag tvungen att bestämma mig för 
vilka grundläggande regler som skulle gälla där. Den normala ambitionsnivån när det 
gäller spel är att försöka återskapa verkligheten så väl det går. Detta leder obönhörligen 
till stora misslyckanden. Att t ex försöka skapa trovärdiga människor är fruktansvärt 
svårt. En del spel löser detta på mer eller mindre snygga sätt, ett relativt modernt 
exempel är Mass Effect (Bioware, 2007) där spelaren i varje dialog får välja mellan 
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flera olika sätt att förhålla sig till sin motpart. Olika val leder till olika repliker och olika 
resultat. I vissa spel, exempelvis Facade (Procedural Arts, 2005), används också 
avancerad AI för att tillåta spelaren att skriva vad hon vill säga i textform och sedan 
försöka reagera på detta på ett trovärdigt sätt. 

Ambitionen att inkorporera människor i spel är fullkomligt naturlig, vi är vana vid att 
berättelser handlar om människor och deras känslor. Problemet är att det är otroligt svårt 
att simulera mänskligt beteende på ett trovärdigt sätt. I ett mindre interaktivt spel hade 
inte detta varit något problem, det mänskliga beteendet hade lagts in i de icke-
interaktiva sekvenserna. Eftersom målsättningen med mitt spel var att inte ha med några 
sådana sekvenser fanns inte denna möjlighet. Jag valde istället att stryka människor från 
spelet helt och hållet och låta skådespelarna i spelet vara djur som inte kunde prata. Min 
förhoppning var att de genom enbart sitt beteende skulle kunna uttrycka känslor som vi 
människor kan relatera till. Naturligtvis skulle dessa känslor inte vara särskilt 
avancerade men grundläggande saker så som rädsla, kärlek, åtrå, hat ansåg jag vara 
möjligt att förmedla enbart genom handling, kroppspråk och läten. 

Att stryka människor från spelet var egentligen en del av en större handling som byggde 
på designfilosofin att istället för att försöka återskapa den verkliga världen i spelet 
försöka skapa en egen värld som är lättare att återskapa med datorns hjälp. Istället för att 
förtvivlat försöka simulera komplexa realistiska beteenden och mekanismer kunde jag 
använda min kunskap om vad som är enkelt att göra för att skapa en sammanhållen och 
konsekvent värld.  

Här är några av de naturlagar jag satte upp för spelvärlden och som jag försökte hålla 
mig till under skapandet: 

• Världen är tvådimensionell, saker och ting kan inte röra sig förbi varandra i olika 
plan  

• Alla kroppar påverkas av fysik på ett sätt som är trovärdigt för en 2d-värld 

• Växter och varelser fungerar som man kan tänka sig angående mat, 
fortplantning, liv och död. 

• Varelser i spelet vet bara saker om sig själva och agerar bara utifrån sina egna 
behov 

• Vad som händer i spelvärlden ska inte vara beroende av spelarkaraktärens 
närvaro, tiden stannar aldrig (förutom när spelaren stänger av spelet). 

Allt detta är regler som jag ville förmedla till spelaren så tidigt som möjligt i spelet och 
som hon sedan skulle kunna lita på att de fungerade. En sådan rakt igenom trovärdig 
och sammanhängande spelvärld skulle leda till att hon kände sig trygg nog att lita på 
spelet och därmed göra det lättare att lösa problem genom sunt förnuft. 

Det är värt att observera att vissa av de naturlagar jag satte upp inte alls valdes på grund 
av att de var enkla att implementera. Tvärtom orsakade flera av dem stora tekniska 
utmaningar. Framförallt regeln om att allt i spelvärlden ständigt skulle simuleras 
(inklusive fysik och AI) ledde naturligtvis till problem med prestanda eftersom det är 
väldigt processorkrävande att göra något sådant. Jag ansåg dock att nyttan i form av 
trovärdigheten som regeln skapar överskuggade alla tekniska hinder. 
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Figur 5. Den första skissen för spelet, våren 2006. 

3.3 Arbetet 

Arbetet med verket har varit en lång process men det faktiska konstruerandet (främst i 
form av design, programmering, tecknande, animation och ljudredigering) började i 
mitten av januari 2008. Det var då dags för mina konceptbilder och högtflygande idéer 
att bli till fungerande kod, grafik och ljud. 

Eftersom den här texten fokuserar på historieberättande i spel beskriver jag endast 
processen kring att inkorporera det i spelet och de problem som jag då stötte på. Jag har 
naturligtvis haft många andra problem av både teknisk och konstnärlig karaktär men de 
är utelämnade ur den här genomgången. 

3.3.1 Huvudkaraktären 

Utformningen av hur huvudkaraktären skulle se ut var en process som jag kämpade med 
rätt mycket innan projektets början och även sedan projektet hade startat. Jag ville ha 
någonting som spelaren kunde tänkas vilja ta rollen som, samtidigt som den ändå var 
lite mystisk. Jag gick igenom flera tänkbara varianter men fastnade för en karaktär med 
en näbb och hatt, ett slags blandning mellan människa och djur som tilltalade mig, se 
Figur 6. Jag har valt att kalla karaktären för ”han” i den här texten men dess kön 
presenteras aldrig i spelet så jag lämnar det upp till spelaren att bestämma, likaså namn 
och bakgrund. Huruvida detta påverkar möjligheten till ett meningsfullt 
historieberättande är svårt att säga men det ligger i alla fall helt i linje med att ge mer 
makt åt spelaren. 

Den vanligaste benämning på spelarkaraktären av speltestarna har varit ”han” vilket 
tyder på att de flesta uppfattar den som en man. Detta kan vara problematiskt eftersom 
att mycket tyder på att kvinnor inte gärna tar på sig rollen som man i ett datorspel (Ray, 
2004). 
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Figur 6. Tre varianter på hur spelarkaraktären skulle se ut. Den längst till höger 
är den slutgiltiga versionen. 

3.3.2 Bildspråk 

Att skapa ett intressant bildspråk i spel är alltid svårt eftersom stora krav på tydlighet 
och synlighet ställs, samtidigt som spelarens blickpunkt ofta flyttar sig snabbt runt i 
spelvärlden. I och med att Blueberry Garden utspelar sig på ett tvådimensionellt plan 
förenklas möjligheterna för kamerainställningar enormt jämfört med ett 3d-spel. Det 
betyder inte att frågan är trivial. Jag bestämde mig tidigt för att inte låta kameran lämna 
spelarkaraktären mer än vad som var absolut nödvändigt. Tanken var att det skulle öka 
känslan av att vara karaktären trots att spelet inte utspelar sig från dennes synvinkel 
(som 3d-spel i förstaperson kan göra). Den situation där jag ansåg det motiverat att låta 
kameran lämna karaktären var för att panorera upp över tornet så att spelaren kan se hur 
stort och högt det har blivit. Detta sker när spelarkaraktären går in genom dörren för att 
ta sig till toppen av tornet. Istället för att klippa direkt till toppen där karaktären hamnar 
så rör sig kameran uppåt för att visa tornets konstruktion i detalj. 

I övrigt följer kameran spelarkaraktären slaviskt och försöker genom diverse algoritmer 
ställa in bildutsnittet så att objektet hamnar på en praktisk och estetiskt tilltalande 
position. 

Speltestning visade att många ville se mer av marken under flygsekvenserna i spelet för 
att på så sätt lättare kunna avgöra var det var fördelaktigt att landa. Detta löste jag 
genom att justera kameran så att karaktären befinner sig mycket högt upp i bild när han 
flyger, se Figur 7. 
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Figur 7. Spelarkaraktären befinner sig högt upp i bild när han flyger. 

3.3.3 Byggandet av tornet 

Den mest grundläggande mekanismen för att lyfta narrativet i mitt spel ovanför att ”gå 
runt och titta på saker” är tornet och byggandet av detta. Tornet var det ursprungliga 
spelelementet jag kom på och spelet har alltid kretsat kring det. Principen för tornet har 
alltid varit densamma: genom att glidflyga från toppen kan spelaren utforska världen 
och hitta fler bitar. När dessa bitar byggs på tornet blir det högre och spelaren kan då 
flyga ännu längre bort. 

En designmässig fråga som jag hade tämligen stora problem att lösa var hur spelaren 
skulle göra för att få hem klossarna som hon hittade till tornet. En första idé var att de 
skulle hämtas med något slags helikopter och på så sätt lyftas hem för att placeras 
ovanpå tornet. Det var en alltför komplicerad lösning och jag hade ingen bra lösning för 
hur helikoptern skulle vävas in i resten av spelet. 

Min andra tanke var att varje kloss skulle ha en knapp kopplad till sig. Genom att låta 
spelarkaraktären hoppa på knappen skulle klossen teleporteras hem och fastna på toppen 
av tornet. Jag förenklade under arbetets gång denna idé ytterligare och lät det till slut 
räcka för karaktären att gå nära en kloss för att den skulle aktiveras och teleporteras. När 
karaktären går nära klossen börjar skärmen att bli suddig (se Figur 8) och efter ett tag 
sker teleporteringen. Suddigheten signalerar till spelaren att någonting håller på att 
hända så om hon vill ändra sig kan hon springa iväg med karaktären bort ifrån klossen. 
Den här lösningen har den stora fördelen att ingenting behöver förklaras för spelaren, 
hon upptäcker själv hela mekaniken kring klossarna utan att några nya spelobjekt eller 
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tangenttryckningar behöver introduceras. Speltestning har visat att i princip alla spelare 
accepterar detta sätt att samla in klossar och de brukar förstå det utan problem. 

 

Figur 8. Visuell effekt när spelarkaraktären befinner sig nära en kloss (i det här 
fallet ett saltkar). 

3.3.4 Växterna och deras frukter 

Jag försökte använda alla element i spelet för att berätta en meningsfull historia, även 
växterna och deras frukter. Först och främst är det naturligtvis som romantiska 
stämningsskapare. Jag var mycket noga med att blommorna och träden skulle se vackra 
ut samt röra sig på ett behagligt vis. De är inte direkt interagerbara, däremot hjälper de 
till att skapa känslan av en levande och trovärdig värld eftersom de sprids genom att 
släppa ifrån sig frukter eller frön. På så sätt kan de också ta en lite mer aktiv roll i 
berättelsen, spelaren kan t ex slänga ifrån sig en frukt för att sedan komma tillbaka och 
upptäcka att ett träd har växt upp där. Ännu senare kan det visa sig att en hel skog har 
skapats på platsen. Denna upptäckt och det händelseförlopp spelaren startade helt på 
egen hand resulterar enligt mig i en meningsfull miniberättelse. På samma sätt fungerar 
mycket av narrativet i Blueberry Garden, det är så tätt sammanlänkat med 
spelmekaniken att det i de flesta fall inte uppfattas som en historia. Trots det tror jag att 
behållningen i många fall är densamma och resultatet en meningsfull upplevelse som är 
större än dess beståndsdelar. 

3.3.5 Varelserna 

Utformningen av varelserna är det som jag är minst nöjd med i den nuvarande versionen 
av spelet. Det är också det som ställt till med mest problem i och med att varelserna 
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beteende styrs av AI vilket inte är min specialitet. Eftersom att spelvärlden är väldigt 
föränderlig och kan se ut på så många olika sätt är det väldigt svårt att skriva kod som 
fungerar i alla situationer. Effekten är att varelserna i många fall kan uppfattas som 
tämligen korkade. Vad jag däremot är väldigt nöjd med är varelsernas grafiska 
utformning och att de verkar uppskattas av spelaren. Eftersom jag vill att spelaren ska 
känna ett slags band till varelserna så att hon blir motiverad att rädda dem så är denna 
uppskatting mycket viktigt. 

Det första jag var tvungen att bestämma mig för när jag designade varelserna var vilka 
behov de skulle ha. Jag valde att bara ta med två stycken – hunger och fortplantning. 
Bara detta enkla system kan skapa ganska intressanta situationer där varelser t ex tycks 
slåss om mat eller jagar varandra för att få fortplanta sig. Det är fullt tillräckligt för att 
simulera ett enkelt ekosystem, vilket också sker i spelet. 

En tredje parameter som skulle varit mycket intressant att få med är rädsla. Varelserna 
skulle då kunna ha olika inställning till spelarkaraktären och reagera olika på hans 
närvaro beroende på hans handlingar. Det var tyvärr något som jag inte hann förverkliga 
i den version av spelet som här behandlas. 

Eftersom att varelserna är så pass simpelt konstruerade har de inte särskilt många 
handlingar de kan utföra. De kan alla gå, äta och para sig. Filurerna, fåglarna och 
älgarna kan också hoppa. Fåglarna är de enda som kan flyga vilket gör dem till en 
konkurrenskraftig varelse. Alla varelser är implementerade som finita tillståndsmaskiner 
vilket innebär att de i varje ögonblick befinner sig i ett tillstånd, exempelvis ”hungrig” 
eller ”promenerar runt”. Om de hamnar i vatten försöker de ta sig upp, och de drunknar 
om de är under vattenytan under för lång tid. 

Jag valde tidigt att inte ha något kön på varelserna, detta av flera anledningar. För det 
första skulle det göra systemet ännu mer instabilt eftersom att varje varelse skulle 
behöva hitta en partner av motsatt kön för att kunna para sig. För det andra hade jag 
ingen lust att försöka utforma två varianter av varje varelsetyp där den ena skulle kännas 
manlig och den andra skulle kännas kvinnlig. Det skulle endast ha lett till att jag blev 
tvungen att ta till stereotyper för att inte förvirra spelaren och det såg jag ingen nytta 
med. Istället valde jag att göra varelserna ganska androgyna, vilket troligen gör att de 
uppfattas som manliga i och med att de saknar kvinnliga attribut. Detta antagande 
grundar jag på hur karaktärer i spel oftast har uppfattats i fråga om kön. Ett tydligt 
exempel är Pac-Man och Ms. Pac-Man där Pac-Man är står för det neutrala (både i fråga 
om namn och utseende) medan Ms. Pac-Man är det markerade undantag (Salen & 
Zimmerman, 2004). Även karaktären Samus i spelet Metroid (Nintendo, 1986) har av 
många spelare uppfattats som en man ända till slutscenen då hon tar av sig sin dräkt och 
visar sitt långa hår och sina kvinnliga kläder. Salen & Zimmerman skriver: 

This clever design decision reveals the rhetorical presumptions player makes 
about game character gender – many players recall with relish their shock 
when the hero of Metroid was unmasked as a heroine (Salen & Zimmerman, 
2004, s. 526). 

Min förhoppning är att spelaren ska ha stora problem att bestämma könet på de varelser 
hon träffar på i Blueberry Garden. Antagligen blir hon också ännu mer förvirrad när de 
börjar para sig med varandra. Exakt vad spelaren i ett sådant ögonblick tänker och 
känner har jag naturligtvis ingen aning om men jag är säker på att de förvirrade 
könsrollerna i spelet tillför något till vår världs nuvarande spelutbud. 
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Figur 9. En samling filurer som äter, hoppar och parar sig. De har alla samma 
kön. 

3.3.6 Inledningen 

Ett stort dilemma som jag haft är hur inledningen på spelet ska vara. Det är vida känt att 
inledningen är något av det viktigaste för en berättelse när det gäller att fånga publiken. 
Mats Ödeen skriver följande om anslag och exposition för teatern: 

Publiken begär bara en sak: att dramat snabbt ska komma igång. Det gäller 
därför att inte göra några onödiga uppehåll på vägen och att begränsa 
utflykterna i den omgivande terrängen till ett minimum (Ödeen, 2005, s. 138). 

Det gäller naturligtvis också berättelser i datorspel. Många spel börjar med en 
filmsekvens där bakgrundsinformation och spelvärlden presenteras. Eftersom jag tidigt 
bestämt mig för att inte använda filmsekvenser var detta aldrig ett alternativ. Jag 
försökte komma underfund med vad i spelet som skulle vara en intressant öppning. En 
tidig version inbegrep att spelarkaraktären började på månen och därifrån kunde trilla 
ned i spelvärlden. Det skulle också motivera tornbyggandet som ett sätt att ta sig hem. 
Denna idé slopades eftersom att jag fruktade att spelaren inte alls skulle vilja resa 
tillbaka till månen efter att ha gjort sig hemmastadd nere på marken. 

Vad jag inte heller ville var att låta karaktären börja utplacerad i den miljö som spelaren 
sedan skulle få upptäcka, eftersom det skulle leda till logiska problem i stil med ”varför 
hittar inte karaktären runt i miljön – han bor ju här?”. Till slut bestämde jag mig för en 
mycket simpel entré – karaktären ploppar helt enkelt upp på samma sätt som vid 
teleportering. Ett enkelt ljud tillsammans med en kort animation  (se Figur 10) ger 
förhoppningsvis känslan av ett ögonblicks övernaturlighet – en man med näbb dyker 
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upp, du som spelar kan styra honom! Voilà, spelet är igång utan fördröjning, dessutom 
har både spelaren och karaktären lika mycket information om läget, de är oskrivna blad 
redo att börja utforska. 

 

Figur 10. De fyra animationsrutor som utgör plopp-animationen. 

3.3.7 Slutet 
En berättelse kräver en början, ett mitt och ett slut (Aristoteles, ca 335 f.Kr.). Efter att 
ha bestämt hur början och mitten skulle te sig hade jag bara slutet kvar. Jag hade flera 
motstridiga idéer vilket har ledde till en komplicerad tankeprocess för slutets 
utformning. Ursprungligen tänkte jag att den stora och övergripande bågen i berättelsen 
skulle bestå av tre steg: huvudkaraktären tillar ned från månen, han bygger ett jättehögt 
torn, han kommer tillbaka till månen. Jag övergav denna idé av flera anledningar, främst 
eftersom den saknade fördjupning i början – spelaren skulle känna sig mer hemma i 
världen där nere än på månen. Det skulle göra det svårt att motivera att karaktären 
längtade hem. En annan tidig variant var att ramberättelsen var en tävling. En datorstyrd 
motståndare skulle bygga ett eget torn samtidigt som spelarkaraktären. Denna idé 
slopades helt enkelt för att den inte var så rolig och dessutom svår att implementera på 
ett bra sätt. 

Efter att ha preciserat tydligt vad jag egentligen ville skapa för slags spel stod det klart 
att jag inte ville att spelet skulle ha ett definitivt slut. Om spelaren ville bosätta sig i den 
värld jag skapat och däri flyga runt, plantera saker, leka med varelser, etc, så bör inte ett 
slut på den officiella historien vara ett hinder för denna önskan. Min lösning blev att 
skapa ett stort och känslomässigt engagerande hot mot den idyll som spelaren 
förhoppningsvis snabbt fäster sig vid. Hotet skulle introduceras gradvis, från att vara ett 
litet frågetecken till att bli den huvudsakliga frågan för spelaren (”hur räddar jag 
världen?”). Samtidigt skulle själva tornbyggandet vävas in i det hela. Vad är vitsen med 
att bygga ett torn om det inte hjälper spelaren att lösa huvudkonflikten i spelet?  

Svaret blev en översvämmning. Den smyger sig på spelaren, de flesta märker inte att 
vattnet stadigt höjs förrän de har spelat i 15-20 minuter. Förhoppningen är att de kort 
därefter ska förstå att de måste utforska världen ännu mer för att kunna stoppa 
katastrofen. Tornet fyller då en dubbel funktion – det hjälper spelaren att hitta lösningen 
på problemet samtidigt som det är en flykt undan vattnet. För den spelare som inte 
lyckas får berättelsen ett tragiskt slut: en översvämmad värld där spelarkaraktären mest 
kan sitta på toppen av sitt torn och titta ut över vattnet, se Figur 11. För den som lyckas 
hitta orsaken till problemet och väljer att åtgärda det blir resultatet annorlunda. Vattnet 
sjunker undan och blommor och djur kan återigen bosätta sig överallt i världen. Efter 
det är det helt upp till spelaren att sätta upp sina egna mål, spelet kommer inte att hjälpa 
till mer genom att kasta nya utmaningar på henne. Det betyder antagligen att en hel del 
människor kommer att sluta spela efter att de stoppat översvämningen och det är också 
helt i sin ordning – det är slutet på den interaktiva berättelse som jag försökt berätta. Jag 
tycker bara det är synd att förhindra de spelare som önskar fortsätta, det är trots allt ett 
spel där det går att göra många olika roliga saker. 
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Figur 11. Ett tänkbart slut – spelaren är fast på toppen av sitt torn och tittar ut 
över en översvämmad värld. 
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4 Diskussion 
Syftet med Blueberry Garden var att undersöka hur historier kan föras samman med 
interaktivitet och spelmekanik. Jag satte upp den enkla men mycket begränsande regeln 
att hela tiden tillåta spelaren att interagera med spelet, hon skulle aldrig förlora 
kontrollen. Det är något som jag lyckats med till stor del. Det går att identifiera några få 
tillfällen i spelet då spelaren inte kan göra någonting, de är dock mycket korta och 
inkorporerade i spelmekaniken på ett sådant sätt att de inte upplevs som undantag. 

Att ge spelaren så mycket makt som jag har gjort kan te sig som rent dårskap, speciellt 
för den som är van att berätta historier genom t ex litteratur eller film. I de medierna är 
bristen på kontroll från publikens sida en grundläggande premiss för en fungerande 
berättelse, tjusningen kommer till stor del från att se vad den allsmäktige berättaren 
hittar på härnäst. För den som vill förmedla sin egna noga uträknade historia i form av 
ett spel kommer omarbetningsprocessen alltid att vara smärtsam och fylld av 
kompromisser. Jag valde att med Blueberry Garden inte försöka berätta min egen 
historia utan istället hjälpa spelaren att berätta sin. På så sätt skulle jag inte behöva 
inskränka spelarens möjligheter till att påverka berättelsen i rädsla för att hon skulle 
förstöra den, istället kunde jag arbeta för att öka hennes valmöjligheter. 

Det går att argumentera för att alla spel ger upphov till en historia vilket är en intressant 
synvinkel, om än inte särskilt praktisk för den som vill utveckla berättande i spel. 
Zimmerman (2004) skriver: “Remember, it’s not a question of whether games are 
narrative, but instead of how they are narrative”. Som människor har vi förmågan att se 
alla våra upplevelser som berättelser och det inbegriper också upplevelsen av att spela 
ett spel. Det jag har försökt göra är gå ett steg längre och göra upplevelsen av mitt 
spelsystem meningsfull, utan att för den sakens skull ta bort någon interaktivitet. Det 
system som jag försökt bygga har för avsikt att inte bara ge upphov till vilken historia 
som helst utan också en intressant och underhållande sådan. 

Jag har genom den speltestning som jag beskrivit i avsnitt 3.1 försökt få en inblick i hur 
spelets narrativ upplevs av spelarna och huruvida jag lyckats få mitt spel att generera 
meningsfulla berättelser. Jag ska nu presentera mina resultat. 

4.1 Upplevelsen av en berättelse 
Regeln om ständig interaktivitet har för avsikt att  förstärka kontakten mellan spelaren 
och hennes karaktär så att illusionen av att hon är spelarkaraktären aldrig bryts. Ett 
annat sätt att se på det är att hela händelseförloppet upplevs i förstapersonsperspektiv 
eller ”jag-form”. Många spel blandar denna form med något slags 
tredjepersonsberättande där spelaren tittar på medan spelarkaraktären utför handlingar 
på egen hand. Effekten blir att en återberättelse av spelet blandar ord som ”jag” med t 
ex ”han” eller ”hon”. Det är ingen tvekan om att detta fungerar, många spelberättelser 
använder uteslutande denna metod med en effekt som många uppskattar. Ett exempel är 
t ex Final Fantasy VII (Square, 1997) där spelmekaniken och filmsekvenserna är väldigt 
tydligt separerade och inte kan påverka varandra alls. 

Det är med största sannolikhet denna berättarmetod som fått både spelare och 
speldesigners att tala om spelet och storyn som två helt separata enheter, å ena sidan vad 
spelaren gör (spelmekaniken) och å andra sidan vad spelarkaraktären gör (storyn). Det 
finns naturligtvis stora fördelar med denna berättarmetod. Eftersom storyn presenteras i 
filmform är den lätt ta till sig, publiken är van att uppleva berättelser på det viset. 
Samtidigt är bristen på klassiska historieelement praktisk i spelsekvenserna eftersom det 
inte finns något som stör eller hindrar spelaren. Ett bra exempel på detta är Grand Theft 
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Auto IV (Rockstar Games, 2008). Välregisserade filmsekvenser ramar in varje uppdrag 
men när spelaren själv styr är det till stor del upp till henne själv att hitta en lösning på 
de problem hon ställs inför. Denna tydliga separation mellan interaktivitet och berättelse 
är något som jag med tiden funnit allt mer störande inom spelmediet. Det hela bottnar i 
följande problematik:  

Jag har blivit tilldelad kontroll över en karaktär, han eller hon är antagligen både vacker, 
intelligent och bra på massor av saker. Jag blir lovad att få spela den här karaktären och 
få utföra fantastiska saker i hans eller hennes namn. Saken är bara den att varje gång 
något intressant inträffar, de ögonblick i berättelsen där saker ställs på högkant och de 
riktigt avgörande besluten presenteras, så tas kontrollen ifrån mig och jag har absolut 
ingenting att säga till om.  

Detta leder naturligtvis till frustration – att bli lovad något fantastiskt för att sedan 
ideligen bli påmind om att löftet innehöll en mängd klausuler och undantagsfall är inte 
roligt. För att återigen använda Grand Theft Auto IV som exempel: där händer det 
ideligen att huvudpersonen Nico ställs inför svåra moraliska beslut. Dessa val är dock 
helt utanför spelarens kontroll eftersom de sköts i filmsekvenserna. För att föra spelet 
framåt måste dessa förprogrammerade beslut följas och berättelsen blir betydligt mer 
icke-interaktiv än vad den skulle behöva vara i ett spel. Effekten är att berättelsen 
bygger på handlingar som inte kan utföras av spelaren, de är undantagsfall eller 
specialregler som bara träder i kraft för att styra handlingen. 

Detta problem undviker Blueberry Garden genom att strikt hålla sig till sin 
grundmekanik. Det finns ett mycket litet antal undantagsfall i spelet och de existerar 
enbart för att skydda spelaren så att hon inte förstör sina möjligheter att ta sig vidare. 
Resultatet är tudelat, det positiva är att det faktiskt går att generera händelser och 
situationer som är både meningsfulla och betydelsebärande i historien utan att beröva 
kontrollen från spelaren eller ens minska hennes interaktionsmöjligheter. Det blir på 
detta sätt en förstapersonsberättelse, allt som spelarkaraktären gör kontrolleras av 
spelaren. Tyvärr leder det till att det blir mycket svårt för henne att skilja på vad som är 
berättelse och vad som är spelmekanik. Eftersom att hela spelet endast består av samma 
grundläggande handlingar (gå, hoppa, flyga, plocka upp, kasta, äta, gå in genom dörren 
samt teleportering) och valen för hur de ska användas så finns det ingenting som hjälper 
spelaren att sätta samman dessa små mikrohändelser till meningsfulla makrohändelser. 
Detta är mycket bekymmersamt i och med att det målet att generera en meningsfull 
historia faktiskt kan uppfyllas utan att spelaren riktigt är medveten om det. 

4.2 Spelaren som skådespelare 
Dan Houser, vice ordförande för Rockstar Games, har uttryckt en vilja att producera 
spel som är mer som filmer, med den skillnaden att spelaren ska bli huvudpersonen. 
(Hill, 2008). Denna önskan är han inte ensam om, i diskussioner med andra spelare har 
jag funnit att det finns en stark längtan efter något som kombinerar en sådan häftig eller 
gripande intrig som ofta presenteras i filmer (vars motstycke är mycket svårt att hitta i 
spel) med valfriheten och frihetskänslan i datorspel. På så sätt hoppas många att för en 
stund bli kvitt sitt vanliga jag genom att förvandlas till hela berättelsens huvudperson.  

Det är i synen på denna förvandlingsprocess som jag tror att de flesta 
missuppfattningarna härrör från när det gäller historieberättande i spel. Att bli 
huvudpersonen handlar inte om att bli karaktären, istället är det en fråga om att ta på sig 
rollen som skådespelare för just denna karaktär. Denna förändring i synsättet på 
spelaren får flera intressanta följder. En spelares situation när hon sitter och spelar spel 
på sin kammare är inte i första hand en föreställning, det är en repetition. Sparandet och 
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laddandet är i den här kontexten bara hjälpmedel för att improvisera sig fram till en 
fungerande version av hur scenen ska spelas upp, precis på samma sätt som en regissör 
kan ta om samma scen massor av gånger för att hitta rätt tolkning. 

En sådan förändring i synen på spelaren som jag nu beskrivit leder också till att 
förhållandet mellan spelaren och speldesignern förändras. Från att ha varit en allsmäktig 
gud som kastar allt fulare trick på spelaren blir speldesignern en bundsförvant eller en 
medarbetare. Han samarbetar med spelaren och försöker skapa en situation som leder 
till lyckat skådespeleri. Tillsammans iscensätter de en av de möjliga historier som spelet 
är byggt för att kunna berätta. 

Ett problem med detta synsätt är att spelaren antagligen inte riktigt delar det. Eftersom 
de flesta spel helt berövar henne på möjligheten till en meningsfull skådespelarinsats är 
hon antagligen inte riktigt van vid en sådan uppgift. Det är ett problem som är mycket 
tydligt i Blueberry Garden, eftersom att spelaren inte uppfattar sina handlingar som en 
del av en berättelse försöker hon inte heller att göra berättelsen bättre genom att själv 
utföra intressanta handlingar. Istället koncentrerar sig de flesta på det mål i spelet som 
innehåller mest gameplay – att bygga tornet. Även om detta också genererar en bitvis 
meningsfull historia så består det till största delen av pussellösande och att ta sig fram i 
terrängen. Min förhoppning är att spelaren efter ett tag även ska göra mer 
berättelsemässigt intressanta handlingar, främst i form av att interagera med varelserna i 
världen. Även om detta är något som inträffar ibland för vissa spelare så har jag 
verkligen inte nått så långt som jag hade hoppats på denna punkt. För att komma längre 
måste troligtvis spelaren vara med på noterna i högre utsträckning, hon måste verkligen 
ta på sig rollen som skådespelare. För att det ska lyckas måste hon säkerligen 
uppmuntras på olika sätt. Exakt hur det ska gå till har jag tyvärr inte listat ut ännu. 

4.3 Spelarens frihet och tillåtna handlingar 
För att dra skådespelarmetaforen ännu längre tänker jag nu diskutera frihetsgraden för 
skådespelaren i teater jämfört med spelarens frihet i ett spel. Olika typer av teater och 
film samt olika regissörer tillåter naturligtvis olika mycket improvisation. Ett 
lajvrollspel arrangerat i en svensk skog innehåller förmodligen inte en enda rad 
förutbestämd dialog medan en uppsättning av valfri Shakespearpjäs på The Globe följer 
originaltexten extremt väl.  

Både inom teater och spel måste rätt frihetsgrad finnas, för mycket frihet kan 
naturligtvis vara skadligt för slutresultatet. En välplanerad dialog är många gånger 
bättre än en framimproviserad och ett spel som tillåter spelaren att göra lite vad som 
helst blir både otroligt dyrt att framställa och antagligen inte särskilt underhållande. Att 
begränsa friheten är alltså en nödvändighet. Ingen skådespelare accepterar dock att 
jobba om han eller hon inte får tillföra något av sig själv till sin roll och på samma sätt 
är det med spel. Om handlingen exempelvis kräver att spelarkaraktären mördar kungen 
så är det helt möjligt att begära att hon utför just detta, det viktiga är att spelaren på 
något sätt kan få tillföra sin egen kreativitet och skådespelarförmåga till scenen. Att gå 
mellan markerade punkter på en karta är i det här sammanhanget inte tillräckligt, även 
om vissa spel verkar vilja få det att framstå som så. 

Mottot för den speldesigner som vill låta sin spelare bli en skådespelare måste vara 
”frihet under ansvar”. Ingen vill bli behandlad som om den vore dum i huvudet, 
samtidigt går det inte att täcka upp för alla konstiga saker som en människa kan få för 
sig att testa i en interaktiv värld. Att i ett spel som utspelar sig i en aristokratisk miljö 
förvänta sig en vettig reaktion om spelarkaraktären hoppar upp på bordet och börjar 
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dansa kan vara för mycket att begära. Om spelaren tagit på sig sin roll så borde hon 
kunna göra de saker som passar inom berättelsens ramar, inte mer, inte mindre.  

För att detta ska fungera måste speldesignern välja ut vilka handlingar som behövs för 
att för berättelsen framåt samt kommunicera dessa tydligt till spelaren. Jag menar alltså 
absolut inte att det är fel att begränsa spelaren, tvärtom är det av yttersta vikt för att inte 
behöva lova något som inte går att hålla. På samma sätt som en regissör antagligen 
skulle stoppa en improviserande skådespelare i ett relationsdrama förlagt till modern tid 
som började prata om rymdskepp eller magiska svärd så måste spelet sätta upp de ramar 
som håller samman berättelsen och fokuserar den på vad den ska berätta. Spelaren ska 
ha tillgång till de handlingar som behövs för att kunna uttrycka sig som spelare, och i 
den kontext jag nu analyserar kanske framförallt skådespelare. Det är alltså egentligen 
inte antalet handlingar eller antalet möjliga vägar som är relevanta, det är istället deras 
kvalitet som meningsfulla och historieberättande element som spelar roll. När jag valde 
vilka handlingar som spelaren skulle kunna utföra i mitt spel var jag också noga med att 
ingen av dem skulle sticka ut eller vara särskilt extravagant. Jag ville ha normala och 
grundläggande handlingar som inte överraskade spelaren utan kändes naturliga och 
trovärdiga, allt för att undvika att lova någonting jag inte kunde hålla. Mitt resonemang 
ledde till följande handlingar: 

• Gå 

• Hoppa 

• Flyga 

• Plocka upp saker 

• Kasta iväg saker 

• Äta 

• Gå in genom dörren 

• Teleportera sig hem till tornet 

Det är alla (förrutom möjligtvis teleportering) lättigenkännliga kroppsrörelser som 
enkelt kopplas till varsin knapptryckning. Att låta en knapp aktivera ”prata med någon 
om vädret” hade fungerat lika bra. För att möjliggöra sådana handlingar hade ett annat 
interaktionssystem behövt implementeras. 

Laurel (1991) kriver följande om utformningen av interaktionen mellan människa och 
dator: 

Constraints should be applied without shrinking our percieved range of 
freedom of action: Constraints should limit, not what we can do, but what we 
are likely to think of doing. Such implicit constraints, when successful, 
eliminate the need for explicit limitations on our behaviour (Laurel, 1991, s. 
105). 

Det är en designmetod som jag har använt i så stor utsträckning som möjligt under 
arbetet med Blueberry Garden. Genom att försöka undvika att spelaren börjar tänka på 
handlingar som vore användbara i en viss situation och istället få de tillgängliga 
handlingarna att kännas som att de är tillräckliga undviks många av de problem som kan 
uppstå när datorspel försöker skapa trovärdiga spelvärldar. Den sekund spelaren 
kommer på att en handling saknas så kommer hon antagligen att bli mycket irriterad och 
anse att interaktionsmöjligheterna i spelet är undermåliga. För att undvika det måste de 
tillgängliga handlingarna utformas med omsorg. För att spelaren ska kunna agera som 
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en trovärdig skådespelare måste hon ha möjlighet att utrycka sig inom ramen för den 
berättelse som ska skapas. Genom att välja ut de handlingar som passar spelets känsla 
bäst och ger störst möjligheter för spelaren att själv vara med och påverka 
händelseförloppet, samt stryka alla överflödiga handlingar, kan förhoppningsvis ett 
effektivt, lättillgängligt och uttrycksfullt styrsystem skapas. 

4.4 Kontroll över spelaren och Embedded Narratives 

Det kan verka som att den frihet jag ger spelaren av Blueberry Garden är allt för stor 
och att det är detta som gör det svårt för henne att uppleva händelseförloppet som en 
berättelse. Så är icke fallet, jag har i mitt arbete sällan önskat mer kontroll över spelaren. 
Faktum är att spelaren är väldigt kontrollerad, det uppfattas bara inte så på grund av att 
jag enbart använder mig av indirekta kontrollmetoder. Jag har redan diskuterat det 
enklaste men samtidigt också kraftfullaste verktyget för att styra spelaren, nämligen 
designen av vilka handlingar hon kan utföra. Det andra stora verktyget är bandesignen 
eftersom det är den som utgör den kontext där spelaren använder sig av sina möjliga 
handlingar. Genom att utforma spelvärlden på olika sätt kan jag som speldesigner i 
detalj bestämma i vilken ordning saker ska upptäckas, vad spelaren måste lära sig för att 
komma vidare, etc. Det är faktiskt en så kraftfull och flexibel metod att jag kan göra 
hela upplevelsen fullkomligt linjär eller fullkomligt icke-linjär, helt efter eget tycke. I 
Blueberry Garden har jag försökt hitta en gyllene medelväg där spelaren styrs lagom 
mycket utan att någonsin känna sig tvingad att göra någonting. 

En chematisk bild över en del av spelvärlden visar standardmetoden i Blueberry Garden 
för att styra spelarens progression – klossarna. Genom att placera ut klossar på 
strategiska platser i spelvärlden kan jag bestämma om spelaren måste ta vissa klossar 
före andra eller om hon får välja själv: 
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Figur 12. Spelaren måste ta klossarna i en viss följd. Klossarna teleporteras till 
tornet och spelaren kan då flyga till nya platser. Observera att klossarna nr 3 och 
4 kan tas i omvänd ordning eftersom att de befinner sig på samma höjd. 

Bandesign visar sig snabbt vara något av det mest centrala och användbara för en 
speldesigner, faktum är att många av de kraftfullaste och mest praktiskt användbara 
teknikerna för historieberättande genom interaktivitet bygger på finessrik utformning av 
den virtuella värld spelaren rör sig i. Detta relaterar i hög grad till vad som brukar kallas 
Embedded Narratives (Jenkins, 2004). Detta är betydelsebärande och historieberättande 
element som är inkorporerade i den miljö där spelet utspelar sig. Detta tillåter spelaren 
att upptäcka berättelsen på egen hand utan att bli berövad kontrollen genom införandet 
av icke-interaktiva sekvenser. Jenkins skriver: 

Game Designers might study melodrama for a better understanding of how 
artifacts or spaces can contain affective potential or communicate significant 
narrative information. Melodrama depends on the external projection of 
internal states, often through costume design, art direction, or lightning 
choices. As we enter spaces, we may become overwhelmed with powerful 
feelings of loss or nostalgia, especially in those instances where the space 
has been transformed by narrative events (Jenkins, 2004, s. 127). 

Precis den effekt som Jenkins beskriver, där en förändring av en plats utgör de narrativa 
elementen i en berättelse, är något som ständigt sker i Blueberry Garden. Eftersom 
spelvärlden hela tiden simuleras i sin helhet behöver spelaren inte vara närvarande för 
att saker ska inträffa. Detta leder till att spelaren exempelvis kan finna en koloni med 
filurer som hon leker med ett tag. När hon mycket senare kommer tillbaka visar det sig 
att denna plats nu ligger under vatten och att varelserna drunknat. Detta är 
förhoppningsvis en emotionellt laddad berättelse för många människor och den 
förmedlas enbart genom att spelaren besöker en plats vid två olika tidpunkter. 

Embedded Narratives är en mycket kraftfull teknik för att berätta historier i spel och den 
inkräktar inte på spelarens frihet eller önskan efter interaktivitet, istället uppmuntrar den 
till upptäckande och utforskning av spelvärlden vilket är mycket positivt. 

På samma gång är detta också ett problem. Berättelsen fokuserar inte alls på 
spelarkaraktären som istället blir förpassad till ett slags åskådarroll. Det bidrar till det 
problem jag beskrivit tidigare där spelaren inte uppfattar sig vara med om en berättelse. 
Trots det tror jag att de narrativa kvaliteterna hos Embedded Narratives inte ska 
underskattas och de kan vara mycket meningsfulla för spelaren att upptäcka. 
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5 Slutsats 
De som spelar Blueberry Garden följer alla ett och samma mönster. Till att börja med 
gör de sig införstådda med de allra mest grundläggande kontrollmöjligheterna (gå, 
hoppa, flyga). Sedan går de nära en kloss och märker att den teleporteras. De inser att de 
kan samla fler klossar för att bygga ett torn och de gör detta till sitt huvudsakliga mål. 
Efter att ha spelat en stund märker de att vattnet håller på att höjas. Vissa människor 
försöker då rädda varelser i världen, andra blir mest rädda. Förhoppningsvis hittar de 
vattenkranen innan det är för sent och de räddar världen från undergång. 
Båda dessa teman – ”samling och konstruktion” samt ”hjälpa och rädda andra” – är 
enligt mig bra berättelser som talar till människor och som utforskats i otaliga böcker, 
pjäser och filmer. När de presenteras i spelform på det sätt som jag gör i Blueberry 
Garden uppfattas de dock inte som berättelser, de har på något sätt vävts in för bra i 
spelarens upplevelse. Eftersom inga icke-interaktiva scener existerar blir slutsatsen att 
det inte heller finns någon berättelse. 

Det ligger något paradoxalt i att uppfyllelsen av drömmen att få vara huvudpersonen i 
berättelsen gör att spelaren inte ser på det hon upplever som en saga.  Jag vill dock 
bestämt hävda att det är precis vad det är, en interaktiv saga med frihet och riktning på 
samma gång – precis som jag eftersträvade. Jag har i min diskussion visat hur spelaren 
kan styras med hjälpa av väl utvalda handlingar och noggrann bandesign utan att för 
den sakens skull ta bort något av interaktiviteten. Jag ser alltså inte själva handlingen i 
berättelsen som det huvudsakliga problemet, den är (om än inte i världsklass) bra nog. 
Hade den exempelvis framställts i filmform hade ingen betvivlat att det faktiskt var en 
berättelse. 

Problemet ligger istället i presentationen. Avsaknandet av inramning och beskrivningar 
gör att spelaren inte får de signaler som är nödvändiga för att hon ska se ett 
händelseförlopp som en berättelse. På så sätt är Blueberry Garden kanske för interaktivt. 
Till och med berättelsens mest grundläggande struktur är öppen för spelaren att påverka 
vilket gör det svårt att frambringa känslan av t ex början och slut. Jag är övertygad om 
att en vidareutveckling av konceptet inte är en återgång till fler icke-interaktiva element, 
det vore ett fruktansvärt misstag. Spel är kapabla att generera intressanta narrativ, de 
måste bara paketera dem som sådana också. 

Slutsatsen är densamma som flera innan mig kommit fram till: som speldesigners 
skapar vi inte berättelser – vi utformar istället verktyg för att hjälpa människor att själva 
utforska denna process. Vår makt ligger på ett annat plan än t ex författare eller 
filmregissörer: vi bestämmer inte vart spelaren ska gå – vi skapar en plats där hon kan 
gå. Vi bestämmer inte heller vad hon kan göra eller vad hon ska tänka – vi bestämmer 
vad hon kan göra och ställer på så vis frågan: ”Vad skulle du ha gjort?”. Bara genom att 
kämpa emot rädslan för att förlora kontrollen och istället omfamna den, kan vi föra vårt 
medium framåt. Mitt nästa steg blir att försöka komma på hur de fantastiska, kaotiska 
och underbara berättelser som skapas i spel kan ramas in på ett sådant vis att de också 
uppfattas som berättelser av spelaren. 
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