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Sammanfattning 

Frågan som är i fokus är om en djup och välutvecklad story kan ge spelaren en mer 

underhållande och meningsfylld spelupplevelse. Bakgrundskapitlet definierar och 

förklarar termer som är relevanta för rapporten. För att få reda på hur story påverkar 

spelaren har en undersökning på elever ifrån ITgymnasiet i Skövde genomförts. Två 

spel skapades under projektdelen som respondenterna spelade igenom, ett med djup 

story och ett med enkel story. Efter genomförd undersökning såg man tydliga 

skillnader mellan respondenterna. De respondenter som utsattes för en djup och 

välutvecklad story upplevde tillskillnad från de som utsattes för den enkla versionen 

att spelet var mer underhållande samt kände att dialog och story hjälpte dem att klara 

av spelet. 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, story, narrativ, spelupplevelse 
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1 Introduktion 

Heckel (1982) menar att bland alla konstformer som vill förmedla kommunikation så 

är filmskapandet en bra förebild. Han menar att filmindustrin inte blev populär innan 

konstnärer i form av författare ersatte teknikerna som de ledande skaparna. Med detta 

i åtanke kan man åskåda liknelser i spelindustrin där programmerare var den grupp 

som var den drivande kraften i spelindustrins början. På senare år har även designers 

kommit in i bilden vilket leder till att story numera ses som standard. Adams och 

Rollings (2007) menar att story kan hjälpa till att sälja spelet och med denna kunskap 

i åtanke kombinerat med Heckels syn på konstnärer i filmindustrin är story en 

intressant aspekt av spelutveckling.  Laurel (1993) menar att vid 1990-talets början 

kunde man se hur både innehåll och tekniker ifrån filmindustrin började framträda i 

datamedium. På vilket sätt gör story ett spel bättre och när hittar man en bra balans 

mellan gameplay och story? Precis som när man designar andra delar av spel så gäller 

det att ha spelaren i centrum. Kommer en djup story tillföra något till spelaren eller 

bara vara i vägen? 

    Denna rapport beskriver vad som menas med begreppet story, både i korrelation till 

ett historiskt perspektiv samt hur man applicerar story på moderna digitala spel. 

Bakgrundskapitlet tar upp dramats grunder som fastställts av Aristoteles samt ett 

exempel på hur man i modern tid försöker väva in story i spel. Rapporten definierar 

även termen äventyrsspel och ger exempel på spel inom genren. Förklaring kring 

äventyrsspelens minskade popularitet kommer tas upp och beskrivas enligt Adams 

(1999) åsikter. Vidare kommer rapporten begränsa vad som menas med story i spel 

och ge exempel på hur man applicerat story i digitala spel. För att förtydliga detta 

beskrivs spelflödet i Insomniac Games spel Resistance: Fall of Man (2006) samt hur 

utvecklarna har kopplat samman story och gameplay i detta spel. För att ge 

återkoppling till hur story kan ge djupare förståelse beskrivs Georg Stroms (2007) 

undersökning kring hur människocentrerade storys erbjuder nya möjligheter gentemot 

konventionella scenarion i industriella mjukvaruprojekt. I slutet av bakgrundkapitlet 

kommer termen interactive storytelling definieras och diskuteras, en term som inte är 

välkänd utanför spelbranchen och var under nittiotalet ett mycket hett 

diskussionsämne (Crawford, 2005). Inom detta ämne är det största namnet Chris 

Crawford och kapitlet kommer beskrivas utifrån hans tankar. Det som särskiljer 

interactive storytelling från konventionell speldesign är att fokus ligger på 

interaktivitet och de val som presenteras för spelaren. Eftersom val är en sådan viktig 

term inom ämnet kommer skillnaden mellan val och problem förklaras enligt 

Portnows (2009) definition. 

    Under kapitlet problemformulering kommer problemet diskuteras kring Sheldon 

(2004) åsikter kring spelutveckling och story. Ett historiskt perspektiv berättat av 

Jenkins (2006) beskriver hur spelutveckling och story har sammankopplats. För att se 

om en djup story tillför något till spelaren har följande problemformulering tagits 

fram; Kan man genom att applicera story med rätt metod kan man som spelutvecklare 

ge spelare en djupare och mer underhållande spelupplevelse?  
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2 Bakgrund 

Genom tiderna har människan berättat sagor och händelser, redan i antikens Grekland 

skapade Aristoteles grunden för dramats uppbyggnad. Han pratade om dramats sex 

beståndsdelar: mimesis, mythos, praxis, katharsis, hamartia och metafor. Denna 

rapport kommer endast förklara mythos, då de övriga inte är relevant för arbetet. 

Mythos, vilket innebär intrigen, är den viktigaste delen i dramat och dess själ. Mythos 

gör storyn komplett, den för allt tillsammans och behöver vara väl genomtänkt 

(Melberg, 1994). Mythos är även en del av många spel eftersom de flesta av dem har 

en story eller intrig. Story kan brytas ned i tre beståndsdelar; uppbyggnad, 

konfrontation och upplösning. Uppdelningen enligt Gianetti (1996) skall vara 25 % 

uppbyggnad, 25 % upplösning samt resterande 50 % konfrontation. Gianetti menar att 

story skall innehålla 10 till 20 vändpunkter och i mitten av konfrontationsdelen skall 

en stor vändpunkt äga rum som vänder händelserna mot en helt ny riktning. 

     Chris Crawford (2003) anser att även om digitala spel är framgångsrika så är det 

väldigt få företag som verkligen försökt att förstärka sina produkter genom att bygga 

in en story i sina spel. Ett undantag är dock Quantic Dreams spel Heavy rain (2010) 

som lägger större tyngd på story än på gameplay och använder gameplay mer som en 

immersionsskapande del. I Heavy rain (2010) kan spelaren aldrig sätta sig i ett game 

over-tillstånd och valen spelaren gör påverkar hur spelet story utvecklar sig. Spelet 

använder sig av metoden att väva in cut-scenes i spelmomenten så att spelaren aldrig 

riktigt förlorar kontrollen över sin avatar. Enligt Quantic Dreams hemsida sålde 

Heavy rain (2010) över 1 miljon exemplar de fem första veckorna ute på marknaden, 

ett tecken på att konsumenterna både uppskattar och är redo för spel med en tyngre 

vikt av story (QuanticDream, 2010).  

2.1 Story 

En enkel definition av story är en serie av sammanhängande händelser. Datorspel 

innehåller ofta en berättelse som sträcker sig utanför spelets händelseförlopp. Även 

om spelet i sig inte innehåller en story så kan man efteråt berätta storyn av de 

händelser som utspelades. Grunderna för en god story är att den skall vara trovärdig, 

sammanhängande och ha en dramaturgisk meningsfullhet (Adams & Rollings, 2007). 

Vad som syftas på när begreppet story nämns i rapporten är den fiktiva handling som 

är knuten till spelet vilket används som ett verktyg för att inleda, avancera och avsluta 

spelflödet. Inom spel används story för att knyta ihop gameplay-segment, oftast 

genom cut-scenes. Cut-scenes är ickeinteraktiva delar av spelen som oftast används 

som belöning för spelaren efter att denne klarat av specifika gameplay element och, 

som nämnts, för att avancera storyn. En story innehåller oftast karaktärer och även 

dessa kan bidra till spelet. Om en karaktär har en välutvecklad bakgrundshistoria är 

det mer troligt att karaktären kommer locka riktiga spelentusiaster (Lecky-Thompson, 

2007). Spel behöver inte innehålla en explicit story utan för en spelare är själva 

spelandet en del av storyn. Alexey Pajitnovs spel Tetris (1984) innehåller inte någon 

story utan är en abstraktion med spelmekanik, dock kan händelserna efter 

spelsessionen återberättas av spelaren (Adams & Rollings, 2007). 

    Story kan även vara onödigt och överflödigt vid vissa spel så som arkadspel och 

strategispel, men kan även användas för att sticka ut ur mängden av spel som har 

relativt likvärdigt gameplay. Ett exempel på detta är Blizzard Entertainments spel 

Starcraft (1998), gameplay skiljer sig inte från andra strategispel men den djupa och 

välutvecklade storyn får spelet att stå ut. Story används även i spel som en slags 
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belöning för spelaren. När man klarat av en utmaning som gameplay presenterar så 

belönas spelaren med en cut-scene med story för att avancera spelet framåt. Ett 

exempel som visar fenomenet är Insomniac Games Resistance: Fall of Man (2006), 

en förstapersonsskjutare där gameplay består av linjära banor och spelmekaniska 

utmaningar i formen av att förflytta sig från punkt A till B. När spelaren klarat av den 

linjära banan presenteras en cut-scene med story och nästa bana med ny spelmekanisk 

utmaning introduceras. På grund av att många spel har denna typ av tillvägagångssätt 

används story oftast som ett verktyg att bygga ihop olika delar av spelet. 

    Att inkludera en story gör inte ett spel bättre per automatik men enligt Adams och 

Rollings (2007) så finns det fyra goda anledningar varför man skall inkludera story i 

spel: 

 Story kan bidra till hur underhållande spelet är 

 Story attraherar en bredare publik 

 Om spelet är långt så kan story hålla uppe intresset 

 Story hjälper till att sälja spelet 

Dessa fyra punkter är relativt påtagliga men forskning kring story har visat att 

användare kan få en djupare förståelse kring situationen de befinner sig i med hjälp av 

story. I en studie av Georg Strom (2007) kring hur människocentrerade storys 

erbjuder nya möjligheter gentemot konventionella scenarion i industriella 

mjuvaruprojekt såg man att människocentrerade storys genererade 40 % mer idéer för 

funktioner och egenskaper. Detta härleds till att konflikten i storyn tvingade 

utvecklaren att ha hur användare bemöter problem och löser dem i åtanke. Studien 

visade även att läsare av människocentrerade storys led mindre av missförstånd kring 

situation än läsare av konventionella scenarion. Med detta i åtanke kan man spekulera 

kring att storys kan ge spelare en djupare förståelse för spelscenarion.  

2.2 Äventyrsspel 

Äventyrsspel är den benämning som gavs till de tidiga storydrivna 2D-spel som slog 

igenom på spelmarknaden under nittiotalet. En annan benämning på dessa spel är 

”peka-klicka-spel”. Egenskapen hos dessa spel är att de är tungt storydriva och 

gameplay oftast består av pussel som spelaren är tvungen att klara av för att avancera 

storyn. Anledning till att de var populära var att de erbjöd utmaningar och utforskade 

områden andra spel inte gjorde. Äventyrsspelen utforskade och erbjöd spelaren djupa 

spel med välutvecklade karaktärer och mer artistisk grafik. Enligt Adams (1999) så 

hade introduceringen av grafikkort med stöd för 3D-accelerering en stor roll i 

äventyrsspelens minskade popularitet. Spel med 3D-motorer erbjöd spelaren mycket 

friare rörelse, större rum att utforska samt att de var enklare att återanvända modeller 

än att rita nya miljöer i 2D. Äventyrsspel lever vidare idag på format som Nintendo 

DS och Nintendo Wii men inte i samma utsträckning som under nittiotalet. 

    Ett exempel på företag som var med och utvecklade äventyrsspel var Lucasarts och 

under åttio- och nittiotalet levererade titlar som Maniac Mansion (1987), The Secret 

of Monkey Island (1990), Day of the Tentacle (1993) och Grim Fandango (1998). 

Skaparna av dessa spel, Ron Gilbert och Tim Shafer var med och utvecklade 

SCUMM-motorn (Script Creation Utility for Maniac Mansion). SCUMM återanvändes 

till flera av Lucasarts spel och satte prägel på utseendet och mekaniken till 

äventyrsspel under nittiotalet.  
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2.3 Interactive Storytelling 

Inom ämnet interactive storytelling så är det Chris Crawford som är det drivande 

namnet. Crawford var under åttiotalet ett stort namn inom spelindustrin men 1991 

avslutade han sin karriär i missnöje och beskriver interactive storytelling som möte 

mellan interaktivitet och story. Crawford menar att man inte skapar spel när man 

berör ämnet interactive storytelling utan storyworlds och hans definition av spel lyder:  

”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.” - (Chris Crawford, 2005, s 46)  

Med denna definition vill han starkt skilja spel ifrån hans benämning storyworlds. 

Crawford menar att storyworlds är den form av berättande där spelaren deltar i ett 

drama med tung vikt på interaktivitet mellan karaktärer. Laurel (1993) menar även att 

interaktivitet kan mätas genom tre karaktärsdrag: frekvens (hur ofta man kan interagera), 

bredd (hur många valmöjligheter man har) och signifikans (hur mycket inverkan valen 

igentligen har).   
    ”Interactivity depends on the choices avaible to the user” (Crawford, 2005, s 41). 

Med det syftar Crawford på att storyworlds skall vara fyllda med val för spelaren och 

för att det skall vara en bra storyworld skall inget av valen vara strategiskt bättre än de 

andra. Nordqvist (2009) styrker detta och menar att valen i en storyworld måste noggrant 

balanseras för att uppnå den nivå där inget av valen är optimalt och utfallen kan lika väl 

gå åt båda hållen. Portnow (2009) menar att man skall skilja på problem (problems) 

och val (choices). Ett problem är ett beslut som går att kvantifiera och har en optimal 

lösning. Ett val i datorspel är när man som spelare ställs inför två eller fler 

valmöjligheter av lika värde som inte går att kvantifiera. Portnow menar att val är 

sällsynta i spel men inte mindre värda, tvärtom menar han att speldesigners bör lägga 

mer fokus på val. ”Problems direct the player towards a goal; choices let the player 

choose their goal” (Potnow, 2009). Den form av tillfredställelse som kommer av att 

val är betydelsefulla samt att se resultaten av dem kallas enligt Murray (1999) agency. 

En form av agency som inte är beroende av spelstruktur är spatial navigation. Att 

självständigt navigera genom virtuella världar och utrymmen är också en form av 

agency. Valen enligt Murray behöver inte vara hur man svarar på en fråga utan även 

vart man skall gå. Att utforska virtuella miljöer kan vara tillfredställande i sig själv, 

oberoende ifrån innehållet i spelvärlden.  
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3 Problemformulering 

Hypotesen är att en välutvecklad story har en stor inverkan på upplevelsen i digitala 

spel för spelaren. Problemet som skall undersökas är om man genom story kan 

påverka spelupplevelsen för spelaren. Rapporten avgränsar sig genom att inte ta upp 

vad som definierar en bra story eftersom det är inte relevant för huruvida en story 

påverkar spelaren. 

 

”Should games try to tell stories? Not all of them. But they can, if we 

want. If we would like to involve emotions higher than an adrenaline 

rush, we need to reach the human spirit, not just endocrine glands. If 

we would like some day to be legitimized, stories and characters are 

time-honored ways to begin.” – (Sheldon, 2004, s 6)’ 

 

Sheldons teori är att en välutvecklad story kan erbjuda spelare en djupare och mer 

underhållande spelupplevelse. Genom att applicera story med rätt metod kan man som 

spelutvecklare ge spelaren en mer meningsfylld upplevelse. Jenkins (2006) skriver i 

sin artikel Game design as narrative architecture att speldesigners inte har berättat 

berättelser utan designat utrymme och världar som spelaren kan röra sig i. Han menar 

att det är inte utan anledning att designers historiskt sett fokuserat designdokument på 

leveldesign och inte intriger och karaktärsutveckling. Jenkins menar att tidiga 

Nintendospel hade simpla narrativ och intriger i form av ”rädda prinsessan” och att 

det var deras komplexa och nytänkande visuella utseende som drev spelaren. Tidigare 

hade man endast simpel grafik men med introduktionen av Nintendo Entertainment 

System så blev grafiken till skillnad från arkadmaskinerna mycket mer avancerad och 

utvecklingen tog stora steg framåt. Det Jenkins (2006) menar är att i spelbranschens 

tidiga år utvecklades grafiken enormt vilket ledde till att spel oftast bedömdes på 

grund av sin grafik. Hypotesen i rapporten är att man måste ha en välutvecklad story 

och en bra intrig för att få ett bra spel, inte förlita sig enbart på grafik och komplexa 

miljöer. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att testa hypotesen har två spel skapats i mjukvaran Game Maker (Overmars, 

2009). Spelen innehåller identisk spelmekanik och grafik samt erbjuder samma 

spelmekaniska utmaningar. Spelen tillhör kategorin äventyrsspel och en normal 

spelsession varar ca tio minuter. Valet att spelen är äventyrsspel har sina brister då 

spel i denna kategori ofta har ett stort element av story. Anledning till detta är 

bekvämlighetsval då äventyrsspel är enkla att skapa och att det inte krävs mycket 

spelvana för att spela dem. De spelmekaniska utmaningarna består till stor del av 

dialogdrivna pussel och inte hand-öga koordination vilket gör spelet tillgängligt för 

personer med begränsad spelvana. Spel 1 innehåller en story som ger spelaren mer 

insikt i spelvärlden och förklara varför han befinner sig i specifika situationer. Spel 2 

är identiskt till spel 1 men innehåller en mycket enklare form av story. 

    Experimentet har utförts enligt vad Bryman (2002) definierar som en 

experimentmetod med kvantitativ strategi. Med detta menar Bryman att man delar 

upp försökspersonerna i två grupper, experiment- och kontrollgrupp. 

Experimentgruppen var i fokus och blev tilldelade spel 1 och kontrollgruppen testade 

spel 2. Anledningen till detta val var att ha kontrollgruppen som utgångspunkt för 
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jämförelse mot experimentgruppen för att se om story påverkar spelupplevelsen. För 

att få fram skillnaderna har försökspersonerna svarat på en enkät efter att ha spelat 

igenom sitt respektive spel. Båda grupperna har svarat på samma enkät och resultatet 

har använts för att fastställa om teorin stämmer. Valet av enkät framför intervjuer var 

baserat på att den tid det skulle ta att utföra själva intervjuerna och sammanställa all 

tillgänglig data inte fanns tillgängligt. Enkäten är anonym vilket leder till att 

försökspersonerna kunde svara helt ärligt utan att deras personliga integritet hotas. 

Eftersom experimentet är av kvantitativ natur är frågorna kvantifierbara. Frågorna i 

enkäten har följande graderade skala mellan ett och fyra som svar  

1. Håller helt och hållet med 

2. Håller delvis med 

3. Tar delvis avstånd 

4. Tar helt och hållet avstånd 

För att se skillnaden i spelupplevelse har försökspersonerna svarat på uttalanden i 

form av att spelet var svårt att förstå, spelupplevelsen kändes meningsfull och spelet 

var underhållande med hjälp av tidigare nämnd skala. Efter experimentet av 

undersökningen sammanställdes data från enkäterna för att se om hypotesen om 

storys påverkan av spelare stämmer. Om data från enkätundersökningen tyder på att 

experimentgruppen instämmer med följande tre påstående kan det tolkas som att 

problemformuleringen stämmer.  

 Spelare har enklare att sätta sig in i spelet om en story finns tillgänglig 

 En story minskar missförstånd kring vissa spelmoment 

 Gör spelet mer underhållande 

    Ett problem med enkäter är att de har större bortfall än intervjuer,  det är svårt att få 

folk att svara på enkäter då intresset inte alltid är närvande till skillnad från en dialog 

via en intervju. För att minska bortfallet i min enkät fanns jag tillgänglig när 

försökspersonerna svarade på enkäten vilket ledde till att ev. frågor som uppstod 

enkelt kunde svaras på. Tydliga instruktioner och attraktiv layout utformades för att 

minska bortfallet, något som även Bryman (2002) uppmanar till för att minska 

bortfallet. Eftersom undersökningen har utförts på personer med spelvana finns det en 

möjlighet att intresset kring datorspel kan hjälpa till att minska bortfallet då frågorna 

och undersökningen ligger i personernas eget intresse. 

    Undersökningen omfattar vad Bryman (2002) kallar ett fältexperiment d.v.s. 

experimentet genomfördes i en verklig situation och inte i en konstlad miljö. I detta 

fall omfattade fältexperimentet en gymnasieskola då undersökningen kommer utföras 

på ungdomar som är inne på sitt första år på ITgymnasiet i Skövde. Undersökningen 

har utförts på 13 personer med spelvana som inte är spelutvecklare för att undvika 

alltför analytiskt tänkande. Personerna delades godtyckligt in i experiment- och 

kontrollgrupperna för att sedan testa spelen.  
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4 Genomförande 

Under projektdelen av detta arbete utformades två spel enligt de specifikationer som 

bestämdes vid valet av metod. Spelen har utvecklats i grupp tillsammans med Kitsune 

Magyar som ansvarig för grafik och Peter Axelsson som medarbetande designer. 

Detta kapitel kommer beskriva hur spelen utformades och en djupare förklaring av 

dialogstrukturen och själva storyn i spelet. Kapitlet kommer även presentera 

genomförda mätningar som genomfördes på ITgymnasiet i Skövde samt en analys av 

data som genererades från undersökningen. 

4.1 Det producerade systemet 

Efter genomfört projekt har arbetet resulterat i två olika versioner av samma spel 

producerats. Innan projektdelen började hade gruppen planerat att utveckla en 

gemensam grundversion av spelet för att sedan individuellt arbeta fram egna versioner 

för att använda i våra egna studier. Under projektet har en mängd problem uppstått i 

form av teknisk, planering och tids relaterade natur. Majoriteten i gruppen fick vid 

första inlämningen retur vilket ledde till att mycket tid gick förlorat. Detta resulterade 

i att spelet fick kortas ned i längd och innehåll. Gameplay fick minskas eftersom det 

inte var relevant för någon av våra problemformuleringar. En punkt som kan ta skada 

av denna ändring är att story kan hålla uppe intresset genom spelet. Om spelet är kort 

så kan det leda till att intresset hålls uppe utan att story är närvarande. Tanken från 

början var att en spelsession skulle vara kring 20 minuter dock så är spelet i sin 

slutliga version ca 10 minuter. Spelet är i genren äventyrsspel och spelaren styr sin 

avatar med W, A, S, D-tangenterna och interagerar med karaktärer och miljö med 

mellanslagstangenten. Spelaren navigerar spatialt mellan de olika rummen via 

teleportaler och driver handlingen framåt via dialog.  

   Storyn följer Gianettis (1996) struktur kring 25 % uppbyggnad och upplösning samt 

50 % konfrontation. De olika delarna representeras genom tre olika karaktärer i spelet. 

Uppbyggnaden struktureras genom den själaguide som hjälper spelaren när spelet 

börjar. Eftersom spelaren lider av amnesi så fungerar själaguiden som en port in i 

spelvärlden och förklarar spelarens situation samt att han fyller syftet att bygga upp 

storyn. Konfrontationen gestaltas genom den maskin som spelaren måste övertyga att 

hjälpa honom. Den andra karaktären som presenteras är det vilsna barnet spelaren 

möter ute i spelvärlden. Barnet fyller funktionen för både uppbyggnad och upplösning 

då barnet introduceras tidigt samt att spelaren måste hjälpa det för att avsluta storyn. 

Konfrontation gestaltas av maskinen som inte vill hjälpa spelare och som måste 

besegras genom dialog. Den andra versionen erbjuder samma spatiala agency och 

utmaningar men presenteras genom ett simpelt narrativ likt den klassiska Nintendo-

strukturen Jenkins (2006) diskuterar kring. Dialogerna i spelet är enkla och ger 

spelare extremt begränsade val och för lite information.  

4.1.1 Dialog 

Under processen för att utveckla all dialog användes Adams och Rollings (2007) 

struktur kring dialogträd. Valet att använda detta tillvägagångssätt resulterade i att 

dialog skapades utan några större problem. I början av projektet skapades 

dialogträden utan någon struktur vilket resulterade i problem när dialogen skulle 

läggas till i koden. Efter att applicerat Adams och Rollings (2007) kapitel kring dialog 

bildades snabbt en struktur som resulterade att dialog skapades både snabbare och 
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bättre. Dialogträden är uppbyggda genom att dialogalternativen som spelaren har att 

välja mellan presenteras i rutor som länkas ihop med pilar för att visuellt representera 

vart valen leder och pekar på vad som presenteras härnäst (se figur 1). 

  
 

Figur 1 Dialogträdet för själaguiden i fas 2 

 

Figur 2 Dialogvalen för själaguiden i fas 2 
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4.1.2 Spelens story 

Synopsis för båda spelen är att spelaren vaknar upp med amnesi och måste hjälpa 

vilsna själar för att inte tyna bort. Det första spelet är den versionen där story är 

välutvecklad och etablerad. Spelaren har möjlighet att göra en mängd med val under 

spelets gång och dialogerna är mer utvecklade. De karaktärer som spelaren möter har 

starka personligheter och valen för att avancera storyn är inte alltid självklara. När 

spelaren startar spelet presenteras man för den första karaktären, själaguiden (se figur 

3).  

 

Figur 3 Spelaren introduceras för själaguiden 

Avataren som man styr genom spelet har precis vaknat upp och lider av amnesi och 

genom att föra dialog med själaguiden får spelaren reda på varför. Själaguiden 

fungerar som en introduktion till spelet då man blir tilldelad sin utmaning, att rädda 

andra själar innan de tynar bort. Skulle man misslyckas med sin uppgift kommer man 

även själv tyna bort. Efter att samtalat med själaguiden kommer man till fas 2 och är 

då fri att lämna rummet för att utforska världen. Efter att man lämnat det första 

rummet presenteras man för spelet andra karaktär, själabarnet. Detta är den själ man 

måste hjälpa och hindra från att tyna bort. Själabarnet är skrämt av mörkret och man 

måste försöka få tillbaka ljuset innan man kan leda barnet till säkerhet (se bild 4).  
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Figur 4 Spelaren för dialog med själabarnet 

 

Figur 5 Spelaren introduceras för maskinen 
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För att få bort mörkret måste man utforska världen och hitta den tredje och sista 

karaktären, maskinen (se figur 5). Problemet är att maskinen inte känner någon 

sympati för spelaren och vägrar att hjälpa till. Genom att utnyttja maskinens ego kan 

man lura den att tända ljuset igen så att man kan hjälpa själabarnet. För att avsluta 

spelet måste man tillbaks till barnet och få feedback på att man hjälp det (se figur 6). 

 

Figur 6 Spelaren återvänder till barnet efter att fått bort mörkret 

Slutligen återvänder spelaren till sin utgångspunkt och informerar själaguiden att man 

lyckades med sin uppgift. Efter detta återgår man till sin djupa dvala och spelet 

avslutas.  
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4.2 Genomförda mätningar 

Mätningen utfördes på 13 förstaårselever från ITgymnasiet i Skövde. Alla 

respondenter var män och hade god datorvana med varierande spelvana. 

Respondenterna var en blandning av elever från utbildningarna programmering och 

grafik. Mätningen tog plats i respondenternas klassrum där de delades upp i två 

grupper. Båda grupperna fick enkäten tilldelade till sig innan spelet distribuerades och 

när samtliga respondenter hade tillgång till sitt spel fick de börja. 

    Enkäten bestod av 12 frågor och den sista frågan var en öppen fråga för att ge 

respondenterna möjlighet att framföra något som enkäten inte täckte. De första fem 

frågorna berörde respondentens spelvana för att se eventuella kopplingar till resultatet 

av resterande frågor. De resterande sex frågorna berörde den version av spelet 

respondenten spelade och var följande: 

6. Spelet var svårt att förstå  

7. Jag förstod spelflödet till fullo  

8. Spelet var underhållande 

9. Mitt intresse av spelet var uppe genom hela spelsessionen 

10. Storyn i spelet var enkelt att förstå 

11. Jag kände att storyn och dialogen hjälpte mig genom spelet 

Svarsalternativen sträcker sig på en skala mellan 1 och 4. 1 innebär att respondenten 

håller helt och hållet med påståendet och 4 att man tar helt och hållet avstånd.  

Medelvärdet för de olika grupperna representeras i tabell 1 och medianvärdet i tabell 

2. Tabell 3 representerar svarsfördelningen hos gruppen som spelade den simpla 

versionen, tabell 4 den grupp som spelade spelet med story och tabell 5 representerar 

standardavvikelse för frågorna hos båda grupperna. 

 
Tabell 1 Medelvärde 

 
Tabell 2 Medianvärde 
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Tabell 3 Fördelning grupp A (enkel) 

 

Tabell 4 Fördelning grupp B(story) 

 

 

Tabell 5 Standardavvikelser 
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4.3 Analys av mätningar 

Efter genomförda mätningar kan man se skillnader mellan de två grupperna. Data som 

undersökningen genererade kan tolkas som att grupp A som spelade den enkla 

versionen hade en mindre underhållande spelupplevelse. Grupp B som fick testa 

spelet med välutvecklad story ansåg att spelet var roligare och förstod även storyn 

bättre. Man kan även se att i grupp B finns det mycket högre standardavvikelse kring 

frågorna än hos grupp A. Eftersom grupp B utsattes för en välutvecklad story kan det 

tolkas som att respondentens inställning till spelets typ av story påverkar svaren. Den 

enda frågan där båda grupperna hade lika hög standardavvikelse var fråga 10, om 

storyn i spelet var enkel att förstå. Detta kan bero på att grupp A inte förstod helheten 

i storyn för att den var för simpel samt att grupp B hade problem med att förstå den 

välutvecklade storyn för att den var alltför invecklad och komplicerad. Dock ansåg 

grupp B att storyn var enklare att förstå än grupp A. 

    Fråga 6, i vilken respondenterna fick svara på om spelet var svårt att förstå, är den 

fråga gruppernas medelvärden ligger närmast samt att medianvärdena är identiskt. 

Dock kan man se att medelvärdet hos grupp B är högre vilket innebär att 

respondenterna som spelade spelet med story hade det generellt enklare att förstå 

spelet. Detta kan sammankopplas till Stroms (2007) studie att användare med 

människocentrerade storys lider mindre av missförstånd än de med konventionella 

scenarion. Anledningen till att det är just denna fråga som grupperna ligger närmast 

varandra kan vara att spelen är relativt lika samt att de är så pass korta att storyn inte 

hinner utveckla sig vilket i sig innebär att spelaren inte hinner få förståelse och djup 

nog för att förstå spelet bättre.  

    Fråga 7 har störst standardavvikelse för grupp B på 1,37 vilket även det kan tyda på 

att respondentens spelvanor påverkade hur väl man uppfattade spelflödet. Spelen i 

undersökningen tillhör kategorin äventyrsspel, något som frågan kring 

respondenternas spelvanor visade att ingen regelbundet spelade. Respondenterna 

medgav att de spel som de spelade mest tillhörde kategorin förstapersonsskjutare och 

MMORPG. Med detta i åtanke kan man tänka sig att personer med liten erfarenhet av 

äventyrsspel har svårt att sätta sig in i den typen av spel vilket resulterade i att 

respondenterna hade problem att förstå spelflödet. Grupp B hade dock enklare att 

förstå spelflödet än grupp A, detta kan tyda på att storyn i spelet hjälpte 

respondenterna i grupp B att förstå spelflödet bättre.  

    Resultatet kring fråga 8, om spelet var underhållande, pekade på att grupp B ansåg 

att deras spel var mer underhållande jämfört med grupp A. Fråga 8 var även den fråga 

som visade på minst standardavvikelse för grupp B med en avvikelse på 0,81. I tabell 

4 kan man även se att majoriteten av respondenter svarade 2 vilket även det kan tolkas 

som att hypotes eventuellt stämmer. 

    Fråga 9 tar upp teorin att story kan hålla uppe intresset hos spelaren under 

spelsessionen. I tabell 1 och 2 kan man se att både medel- och medianvärdet ligger 

nära varandra för grupp B då medianvärdet ligger på 2 och medelvärdet 2,16. I 

tabellerna kan man även utläsa att grupp A tar avstånd från påståendet och att grupp B 

håller delvis med då medelvärdet är lägre. Eftersom spelets längd inte är i närheten av 

de spel som spelindustrin producerar så är det svårt att mäta om intresset för spelet 

hålls uppe genom en story. Dock tyder svaren på fråga 9 att det finns en viss koppling 

till att intresset hålls uppe. Om samma studie applicerades på ett längre spel skulle 

man kunna fastställa om påståendet verkligen stämmer.  
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   Den fråga man kan åskåda störst skillnader på är fråga 10, att storyn i spelet var 

enkel att förstå. Medianvärdet skilde sig med 1,5 enheter och medelvärdet 0,57 då 

grupp B var den som höll med påståendet. En analys av data visar på att grupp B med 

sitt spel som hade en utvecklad story ansåg att det var enklare att förstå storyn. Detta i 

sig kan tolkas som att välutvecklade storys inte behöver innebära att det är svårare att 

förstå och att på så vis ta uppmärksamhet ifrån spelaren. I tabell 5 kan man även se att 

denna fråga har nästintill lika högt standardavvikelse för samtliga grupper då grupp A 

har ett värde på 1,27 och grupp B 1,26. Detta kan visa på en koppling att 

respondenternas förståelse av storyn är extremt individuellt betingat genom vilka typ 

av spel de normalt spelar. På fråga kring vad för spel man normalt spelar svarade 

ingen av respondenterna äventyrsspel.  

    Den sista frågan behandlar huruvida respondenten kände att storyn och dialogen 

hjälpte dem genom spelet. Även här ser man hur grupp B med sitt medelvärde på 2 

jämfört med grupp A 2,28 ansåg att story och dialogen på något vis hjälpte dem under 

spelets gång. Detta kan tolkas som att story och dialog ger spelaren mer förståelse 

kring situationen man utsätts för.  
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5 Slutsatser 

Ändamålet med denna rapport har varit att se hur spelares spelupplevelse påverkas av 

story. Fokus har legat på att se skillnaden hos spelare som spelar spel med djup story 

kontra spel med en enkel story. I följande kapitel redovisas genomförandet och de 

resultat som undersökningen gav. Arbetet avslutas med en diskussion kring arbetet 

utanför dess problemställning och möjligheter kring framtida arbeten. 

5.1 Resultatsammanfattning 

För att se om problemformuleringen stämmer har två spel skapas i mjukvaran Game 

Maker (Overmars, 2009). Spel nummer 1 innehåller en mer välutvecklad och djup 

story än spel nummer 2. Spelen är nästintill identiska då den enda riktiga skillnaden är 

hur story presenteras. Storyn i spelen är att spelaren tar rollen som en ande som precis 

vaknat upp ur sin långa dvala men dessvärre lider av amnesi. Till sin hjälp presenteras 

spelaren för sin själaguide som förklarar spelets bakgrund och problem för spelaren. 

Spelaren måste hjälpa andra vilsna själar innan han kan gå i dvala igen annars 

kommer denne gå vilse i själavärlden och tyna bort. Spelaren presenteras för två 

ytterligare karaktärer i form av själabarnet och maskinen, som båda har starka 

personligheter. Genom att hjälpa själabarnet klarar spelaren sin utmaning och kan på 

så sätt återigen återvända till sin dvala. Båda spelet tillhör genren äventyrsspel och har 

en speltid på ca 10 minuter. Dock är längden på spelen inte som planerat från början 

då det inte fanns nog med tid för att implementera allt önskat innehåll. Eftersom 

spelen designades kring modulbaserad design så är spelen i fullt spelbar form trots att 

vissa moduler saknar. 

    I syfte för att se om hypotesen kring spelare och story stämmer har en undersökning 

utförts. Undersökningen utfördes på 13 förstaårselever från ITgymnasiet i Skövde. 

Respondenterna delades upp i två olika grupper som sedan spelade sitt spel, grupp A 

spelade den enkla versionen och grupp B spelet med djup story. Innan respondenterna 

fick inleda spelsession fick de enkäterna utdelade till sig och var tvungna att svara på 

de första fem frågorna som berörde deras spelvanor. När samtliga var klara inleddes 

speldelen av undersökningen och respondenterna fick individuellt spela igenom sitt 

spel. Efter att de spelat igenom spelet fick de besvara resterande frågor som berörde 

just spelet i fråga. När samtliga respondenter var klara samlades alla enkäter in och 

sammanställdes därefter i tabeller. 

    Analys av insamlad data visar ett mönster som tyder på att respondenterna som 

utsattes för en djup story ansåg generellt att spelupplevelsen var underhållande och att 

de fick hjälp av story och dialog, gentemot den andra gruppen som tog avstånd ifrån 

påståenden kring att deras spel var underhållande och enkelt att förstå. Den största 

skillnaden mellan grupperna är att gruppen som spelade spelet med djup story ansåg 

att det var allmänt enklare att förstå story i spelet. Generellt har undersökningen 

genererat data vilket kan tolkas som att spelare som utsätts för story anser att det gör 

spelet mer underhållande och att storyn hjälper till att hålla uppe intresset genom 

spelsessionen. Slutligen kan man se kopplingar till den problemformulering som 

rapporten grundats på, att en välutvecklad story kan erbjuda spelare en djupare och 

mer underhållande spelupplevelse. Analys av data som genererats av undersökningen 

kan tyda på att story ger spelaren en mer underhållande och djupare spelupplevelse.  
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5.2 Diskussion 

Diskussionen delas upp i två delar, en kring arbetsprocessen och utformandet av de 

två olika spelen samt tankar kring själva spelen. Slutligen kommer rapporten ta upp 

tankar kring hur man skulle kunna leda vidare detta arbete i framtiden via exempel 

inom ämnet serious games och vanlig spelutveckling.  

5.2.1 Arbetsprocess 

Utvecklingen av de två spelen har trots problem i både tidsplanering och utförandet 

fungerat bra. Det som var av störst besvikelse var att det inte fanns tid att 

implementera flera moduler för att göra spelen längre. Till en början var tanken att 

spelarens karaktär skulle ha tappat bort sina ögon och mun för att sedan återfinna dem 

för att på så vis låsa upp möjligheten till nya spelmekaniska utmaningar. Valet att inte 

inkludera detta baserades till en början helt och hållet på tidsbegränsning. Man kan 

säga att det var ovanan i gruppen att utveckla spel i rent akademiskt syfte som lade 

grunden till att ens inkludera dessa förslag till och börja med. Efter att ha insett detta 

klipptes mycket bort då explicit gameplay inte var nödvändigt för undersökningen. 

Tanken var att inkludera pussel som kunde lösas enklare med ledtrådar presenterad 

via story, men detta var tvunget att kapas bort. Under resterande utvecklingstid kändes 

det ovant då man är inlärd att utveckla spel i kommersiellt och underhållande syfte. 

Detta hade både för- och nackdelar då vi kunde bortse från spelmekanisktbalans men 

ofta fick tänka om då vi var ute på ett helt nytt område. Sammanfattningsvis så 

utvecklades spelen till en lagom nivå för att kunna användas i enkätundersökningen, 

dock vore det intressant att se vad som hade hänt om mer tid fanns tillgänglig. Tanken 

i början av arbetsprocessen var att utforma spelet efter Crawfords (2005) teorier kring 

storyworlds. Att kombinera interaktivitet med story för att utforska möjligheterna var 

intressant i början av arbetet. Problemet med interactive storytelling är att det kräver 

programmeringskunskaper som låg högt över nivån på detta projekt. Även om 

kunskaperna som krävdes för att förverkliga detta fanns tillgängliga så är tidsramen 

allt för liten för att kunna färdigställa en bra och komplett storyworld. Även om 

interactive storytelling inte var rätt metod för detta arbete så vore det intressant att se 

hur story hade kunnats presenteras via story worlds. Eftersom varken story worlds 

eller spelen i detta arbete har fokus på simpla, våldsamma teman där spelare utövar 

öga- handkoordination.  

5.2.2 Spelen 

Skillnaden mellan de två spel som utvecklades under projektdelen är relativt 

påtagliga. Eftersom det är roligare att skriva och presentera en underhållande story 

med välskriven dialog var det ganska krävande att inte göra spelet som skulle 

innehålla ett enkla narrativ allt för simpelt. Ett problem som kunde ha påverkat 

utformningen av spelen var att spelet med välskriven story var det första spelet som 

utvecklades och blev klart. Den enkla versionen utvecklades på så vis med den djupa 

versionen som grund. Detta ledde till att dialogen som den enkla versionen innehåller 

är grundad på det andra spelets dialog. På så vis kunde den enkla dialogen blivet 

färgat av djupet hos den välutvecklade. Eftersom spelen förmedlar samma story så 

skall denna faktor inte påverkat allt för mycket, dock skall tanken inte kastas bort helt 

och hållet. Det vore intressant att gå tillbaks till början av arbetsprocessen och 

utveckla samma spel men denna gång utan akademiskt syfte. Då man skulle kunna 

implementera de pussel som var tänkta att vara med ifrån början för att se hur story 

kan förstärka gameplay genom att ge ledtrådar och bakgrund som har relevans för 
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problemet. En metod som denna skulle även kunna användas för att se huruvida 

gameplay även kan förstärka story. Ett exempel på detta som utförts väldigt bra är 

Valve Corporations spel Half Life 2 (2004). I mitten av spelet presenteras spelaren för 

ett så kallat Gravity gun, vars funktion är att flytta på objekt i spelaren omgivning 

men är begränsad till mindre ting som lådor och tunnor. I slutet utsätts vapnet för 

mörk energi som förklaras i story i spelet och får då helt nya funktioner som att kunna 

lyfta och skjuta iväg fiender. Detta är ett område som hade varit intressant att utforska 

i de spel som utvecklades till detta arbete. 

5.3 Framtida arbete 

Om arbetet fick möjlighet att fortskrida vore den första prioriteringen att göra klart de 

moduler som inte implementerades i projektdelen. Genom att arbeta fram de sista 

modulerna skulle spelet bli mer komplett och vara mer genomarbetat, speltiden skulle 

även bli längre. Spelen i sin nuvarande form är knappt långa nog för att generera 

trovärdig data men en undersökning med längre spel skulle ge mer representativa 

resultat. Detta kan resultera i att frågan om story håller uppe intresset genom 

spelsessionen kunde besvaras med större trovärdighet om en ny undersökning skulle 

genomföras. Om chansen till att utföra en ny undersökning gavs vore det troligt att 

samma kvantitativa undersökningsmetod som användes i detta arbete fortfarande vore 

mest lämpad. De största förbättringar som behövs är att utföra undersökningen med 

fler respondenter och med en mer varierad urvalsgrupp. Detta arbete använde sig av 

elever ifrån ITgymnasiet i Skövde och var ett bekvämlighetsval då alla elever har en 

egen bärbar dator vilket underlättade undersökningen. Faktumet att samtliga elever 

var män vilket i sig inte är representativt borde tas i akt i eventuell framtida arbete. 

För att skapa mer trovärdig data vore det i högsta intresse att inkludera fler kvinnor.  

    Alla spelare har inte samma preferenser angående hur man vill uppleva spelet. 

Därför vore det intressant om ett spelföretag tog kunskap som finns tillgängligt i detta 

arbete för att utveckla ett spel som har två olika lägen. Det första läget kunde erbjuda 

en djup och välutvecklad story medan den andra en mer enkel och konkret story, 

precis som spelen i detta arbete. Under spelets gång finns möjlighet för spelaren att 

byta mellan de två versioner för att uppfylla det spelaren känner att åtnjuta för 

tillfället. På så vis ges det möjlighet för spelaren att uppleva spelet precis som man 

känner för. Om man känner för att uppleva spelet lite mer enklare och lättare växlar 

man till versionen där story presenteras enklare, kontra om man vill uppleva spelet 

med mer djup då man växlar till den djupa storyn. Storyn är i grund och botten samma 

för de olika versionerna då den enda skillnaden är i hur de presenteras. Detta vore ett 

intressant nytänkande tillvägagångssätt för att presentera story i moderna digitala spel. 

    Det finns en mängd spel som satsar mer på story och ett bra exempel på detta är 

Quiantic Dreams Heavy Rain (2010) som har fått ett positivt bemötande sen det gavs 

ut. Spelets största försäljningsargument är att valen som spelare tar påverkar story i 

allra högsta grad. När ett val är gjort kommer det påverka hur handlingen utspelar sig 

längre fram i spelet. Med detta i åtanke vore ett annat intressant scenario att applicera 

kunskapen om story från det här arbetet ihop med vikten av val ifrån Heavy Rain i 

kontext kring utvecklingen av ett serious games-projekt. En möjlig innovation vore att 

utveckla ett spel som försöker lära aktiemäklare analysera hur man kan göra säkra val 

kring vad man bör investera i. När aktiemäklare inspekterar vilket aktiebolag man kan 

tänkas investera i tas företagets tidigare historia i åtanke. Företagets tidigare historia 

påverkar hur mycket varje aktie kostar att köpa och att investera i ett företag med 

tvivelaktig ekonomisk bakgrund brukar oftast ses som en riskfylld handling. Själva 



 

19 

 

upplägget för spelet vore att via story presentera de olika företagen och deras 

bakgrund för spelaren. Med informationen presenterad via story är det upp till 

spelaren att göra sina val kring vad man skall köpa och sälja. Valen som spelaren gör 

vid investeringsfasen påverkar handlingar längre fram i spelet. Efter en viss tid kunde 

story presentera resultaten och konsekvenserna av valen som gjordes tidigare under 

spelets gång. På så vis får spelaren en djupare förståelse kring de val man står för som 

aktiemäklare där val är en stor det av arbetsuppgifterna. Nästa steg vore att inte göra 

detta till ett spel utan strukturera upp det som en story world med att införa ett 

element av interaktivitet. Det finns dock ett problem med denna spekulation då 

valalternativen som presenteras för spelaren skall vara helt balanserade och inga får 

ha strategiskt bättre utfall. Syftet med detta serious game är dock att lära ut att hitta 

säkra och bra val, något som inte skall finnas i story worlds. Det optimala i slutändan 

vore att ta kunskapen ifrån det här arbetet och applicera på Crawfords teorier kring 

story worlds och utesluta kravet kring icke optimala val. På så sätt skulle man få ett 

serious game med goda grunder i story och dess påverkan av gameplay samt det 

intressanta elementet av interaktivitet för att erbjuda en lärolik upplevelse. 
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Appendix  

Enkät 

 

1. Kön:__________ 

 

2. Vilka typer av spel spelar du normalt (t.ex First Person Shooters, plattformsspel, 

webbspel etc)? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

3. Vilka är dina tre favoritspel? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. På vilka plattformar spelar du normalt sett (t.ex. PC, Xbox360, Nintendo DS)? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Hur många timmar i veckan spelar du i snitt? 

 

___________________________________________ 

 

Följande frågor gäller det spelet du fick spela . Ringa in den siffra som passar bäst på 

varje fråga. 

 

 

6. Spelet var svårt att förstå 

 

1-Håller helt och hållet med 
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2-Håller delvis med 

3-Tar delvis avstånd 

4-Tar helt och hållet avstånd 

 

7. Jag förstod spelflödet till fullo 

 

1-Håller helt och hållet med 

2-Håller delvis med 

3-Tar delvis avstånd 

4-Tar helt och hållet avstånd 

 

8. Spelet var underhållande 

 

1-Håller helt och hållet med 

2-Håller delvis med 

3-Tar delvis avstånd 

4-Tar helt och hållet avstånd 

 

9. Mitt intresse av spelet var uppe genom hela spelsessionen 

 

1-Håller helt och hållet med 

2-Håller delvis med 

3-Tar delvis avstånd 

4-Tar helt och hållet avstånd 

 

10. Storyn i spelet var enkelt att förstå 

 

1-Håller helt och hållet med 

2-Håller delvis med 

3-Tar delvis avstånd 

4-Tar helt och hållet avstånd 

 

11. Jag kände att storyn och dialogen hjälpte mig genom spelet. 

 

1-Håller helt och hållet med 
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2-Håller delvis med 

3-Tar delvis avstånd 

4-Tar helt och hållet avstånd 

 

 

12. Har du något att tillägga som inte berördes av frågorna? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Dialogträd själaguide fas 1 

Ah so you’ve finally 
decided to wake up, I was 
starting to get worried. I 

welcome you to your time 
of wakening.

Worried? Worried about 
what?

Waken up? I can’t 
remember going asleep.

Time of 

wakening?

After a spirit has awoken 
from its hibernation, from 
its machine; a certain task 

is imprinted into the 
spirit’s mind

You don’t remember do 
you? I don’t like the 
development of this. 

I feared you had gone 
astray in your hibernation, 
gone lost… Many have lost 

their way recently

Who are you? Who are you?

Who am I? We’ve met 
countless times but due to 

recent events I’m afraid 
your memories have faded 

away

Who are you in all 

this then?

Who am I? We’ve met 
countless times but due to 

recent events I’m afraid 
your memories have faded 

away

Time of 

wakening?

You mentioned a 

task, what is my 

task?

After a spirit has awoken 
from its hibernation, from 
its machine; a certain task 

is imprinted into the 
spirit’s mind

What is my task? Your task is

How will I be able 

to complete it?

I will be here to 

assist you.
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Dialogträd själaguide fas 2 

You still have questions for 

me?

Yes, could you please 
explain the time of 
wakening again?

You still have questions for 
me?

What are these translucent 
shapes 

No not for the moment

Take care and remember, 
if you have any questions I 
will try my best to answer 

them

Quit

What you call translucent 
shapes is actually lost 

spirits how have failed to 
complete their task. 

Should you fail, the same 
fate awaits you.

Who am I? We’ve met 
countless times but due to 

recent events I’m afraid 
your memories have faded 

away

After a spirit has awoken 
from its hibernation, from 
its machine; a certain task 

is imprinted into the 
spirit’s mind

I still have more questions I best be on my way
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Dialogträd själaguide fas 3 

Ah I sense it now

Sense what?

Your task, it’s completed 

is it not?

Yes I assisted a spirit in 

finding a machine to 

hibernate in.

Well done. Now it’s time 

for you to return to your 

machine for hibernation. 

Rest knowing you made 

a difference.
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Dialogträd barnet fas 1 

 

Stay away, dont come any 

closer!

Don’t worry I mean you no 
harm little one

Ok I’ll take my leave

Quit
You.. You are not like the 

others

The others?
I’m not like the others, I’m 

here to help

Those half glimpsed 
shapes, 

Help me? You would really 
do that?

Do you mean the lost 
spirit? I’m not like them, 

I’m here to help. Fas 2

 



 

29 

 

Dialogträd barnet fas 2 

Help me? You would really 
do that?

Naturally, what is the 
matter little one?

Yes but do not take this as 
a personal favor, I only do 

in my own personal 
Interest.

The darkness, I dont want 
to go through the 

darkness. I dont not want 
to join them.

No I can’t trust you, go 
away!

I assure you that wont 
happen, come with me. 
We need to get you to 

your machine. 

If we dont hurry both of 
us will join the others in 

the darkness, let us 
make haste!

Quit

The darkness, I dont want 
to go through the 

darkness. I dont not want 
to join them.

Join them? No I dont want 
to, go away!

Quit
Dont worry I’m with you, 

we’ll go trough the 
darkness together.

I dont want to go in the 
darkness, never!

Calm down little one, I’ll 
take care of you.

Fine, then stay here, 
atleast you will have the 
lost spirits as company.

No wait! Don’t go, I dont 
want to be left alone.

But the darkness...

How about I’ll try to 
remove the darkness, how 

does that sound?

Remove the darkness? You 
think that would be 

possible?

I don’t know if it’s 
possible, but I’ll try.

Fas 2

Don’t you worry, I’ll take 
care of the darkness. Just 

you stay put.

Ok… Please hurry.
Really? I’ll stay right 

here!
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Dialogträd barnet fas 3 

The darkness, it’s still 
here!

Quit your belly aching.
Not for long, the 

darkness will soon be 
gone.

Really?! Go away!

Just you stay put, I’ll return 
soon.

Quit

*Sigh*
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Dialogträd barnet fas 4 

The darkness, it’s gone!

I promised you it would 
be alright

You really made it!

Not only did I fixed the 
darkness, I arranged for 

you a machine to 
continue your 
hibernation in. 

Of course I made it, did 
you ever doubt me?

 I’m sorry… I didn’t mean 
to..

You did what?

A machine for you to 
hibernate in, so you wont 
fade away and join the 

lost spirits. 

Oh thank you, how can I 
ever repay you?

You don’t need to, just 
hurry to that machine 

over yonder.

Thank you so much!

Quit
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Dialogträd maskinen fas 1 

1 *You stand before what 
appears to be some kind of 

elegant machinery.*

Pull the lone lever
Push the button 

numbered 54
I should probably let this 

thing be.

Push the button 

numbered 46

Quit

4 *Suddenly you hear a 

souless voice*  

Conversation module 
engaged, state your 

pattern of discussion.

3 *The previously silent 
machine suddenly starts to 

makes incomprehensive 
sounds, a message appears 

before your eyes.* 
Information feed 

activated...

2 *You hear a low 
humming followed by a 
mechanical voice* Spirit 
pattern not recognized, 

return to boot-up.

5 Activation failed, no 
bonded spirit present…  

Return to boot-up.

Who or rather what are 

you?

Conversation module, 

what is all this?

6 Inquiry, what I am. 
Response, an elegant piece 
of machinery designed for 
spiritual hibernation and 

assistance in time of 
wakening. 

7 Are you daft? 

Conversation is the use 

of speech for informal 

exchange of views or 

ideas or information etc

Assistance in time of 
wakening? That’s just 
what I need, could you 
be able to help me with 

my task?

Then I’d like to ask what 
you are?

I’m fully aware of what a 
conversation is, I just had 

no idea that you were able 
to speak.

9 I wouldn’t be the elegant 
piece of machinery I am if I 

lacked the capability to 
communicate now would 

I?

Yes.. Anyhow, would 
you be able to help me 

with my task?

Well I guess you right 
abo...

8 Of course I’m able to 
help, what do you take me 

for, a simple spirit 
repository?. Although 
that’s not the issue in 

this case.

What’s the issue then?

 10 It’s simple, I just dont 
feel like it.

11 Bah, of course I’m 
correct! I’m not your 
avarage apparatus. I 
more sophisticated Then 
any machine you’ve ever 
ecnountered, I am...

….
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Dialogträd maskinen fas 2 

1 *You stand before what 
appears to be some kind of 

elegant machinery.*

Pull the lone lever
Push the button 

numbered 54
I should probably let this 

thing be.

Push the button 

numbered 46

Quit

4 *Suddenly you hear a 

souless voice*  

Conversation module 
engaged, state your 

pattern of disc… Oh its you 
again.

3 *The previously silent 
machine suddenly starts to 

makes incomprehensive 
sounds, a message appears 

before your eyes.* 
Information feed 

activated...

2 *You hear a low 
humming followed by a 
mechanical voice* Spirit 
pattern not recognized, 

return to boot-up.

5 Activation failed, no 
bonded spirit present…  

Return to boot-up.

Are you implying that you 
are unable to help me? I 
had higher hopes from 

such an elegant machinery 
*sigh*

You still haven’t changed 
your mind about helping 

me I presume.

Mind? I do not possess 
something simple as a 

mind, I leave that to the 
kinds of you.  

So it’s still a no?

Unable? Tosh what a lie!
I am more then capable 
to assist you with your 

simpleton problems

Yes

Yes?

No, not really.

Then prove me wrong.

Now listen, a lot is at stake 
here. Should I fail my task 
not only will I fade away 
but large portions of the 
spirit society with me!

Bah! I can’t see how that 
would affect me even the 

slightest.

I’ve noticed that you’re 
missing a bonded spirit.

Bah, tell me what great 
deeds I might do to 
assist your simple 

problem.

I need you to turn on the 
lights 

To turn back the lights, a 
task not worthy of my 

attention. Alas I will do it 
to prove you wrong. But 
don’t expect me to do 

this without a fee

What are you implying?

It’s a well known fact, a 
machine that goes 

without a bonded spirit is 
bound to collapse. Or is 
this too simple for your 

elegancy to understand?

And?

I need you to turn on the 
light, my tas...

Very well you 
bothersome buffoon I 

shall assist you, should 
you bring me a spirit.

First I need you to turn 
on the lights. I shall 

return with a spirit as 
promised.

I shall keep my end of 
the bargain, now make 

haste! 

I’ll be right back

 


