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Sammanfattning 
Fram till nu har en stor majoritet av allt berättande definierats som narrativt. Men 
dataspelen har möjliggjort berättande som inte passar in på definitionen av ett 
narrativ. Det här arbetet har granskat om det är möjligt att förmedla en hel berättelse 
endast med hjälp av icke-narrativa berättarmetoder. För att undersöka de icke-
narrativa berättarmetoderna har en mod byggd på Half-Life 2-motorn (Valve, 2004) 
skapats, där dessa metoder implementerats. En testgrupp har fått spela moden 
samtidigt som en strukturerad observation ägt rum. Detta har följts av en 
semistrukturerad intervju. Resultatet på undersökningen visar att den brist på struktur 
som icke-narrativa berättarmetoder medför, gör det svårt att uppfatta berättelsen 
korrekt och i sin helhet. Däremot kan icke-narrativa berättarmetoder användas som 
komplement till de narrativa metoderna. På grund av att icke-narrativa 
berättarmetoder är en förhållandevis ny tanke kan en stor mängd framtida forskning 
göras. Denna forskning skulle exempelvis kunna beröra hur icke-narrativa 
berättarmetoder påverkar spelarens inlevelse jämfört med narrativa berättarmetoder. 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, speldesign, berättande, level design 
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1 Introduktion 
   Dataspel är det yngsta mediet att förmedla en berättelse genom. Det är oklart när en 
berättelse för första gången implementerades i ett spel, eftersom att olika personer skulle 
definiera en berättelse på olika vis. Nationalencyklopedin (2010) definierar en berättelse 
som en Framställning i tidsföljd eller annan naturlig ordning av väsentliga 
omständigheter (hos ngn helhet) vanl. Händelseförlopp.  

   Även om dataspel har vuxit som medium och berättarmetoderna blivit fler så kritiseras 
dataspelens berättelser. Ett problem är att spelindustrin i stor utsträckning använder sig av 
berättarmetoder som har hämtats från de traditionella, ej interaktiva medierna, främst film. 
Att skapa filmsekvenser är tidkrävande, medan långa textdialoger i spel istället är för 
tidskrävande för många spelare, som ofta istället ignorerar berättelsen. Även Raphael 
Chandler (2005) ser det som negativt att använda passiva berättarmetoder i ett interaktivt 
medium, eftersom att detta sänker spelets tempo samt bryter spelarens illusion. Adams och 
Rollings (2003) menar att de som köper spel betalar för att få chansen att agera ut en 
fantasi. Följaktligen menar de att spel som innehåller för många ej interaktiva sekvenser 
känns mindre prisvärda än spel med en större andel interaktiva sekvenser. Adams och 
Rollings betecknar icke-interaktivt berättande i spel som narrativ. Narration beskrivs i 
uppslagsverket Nationalencyklopedin (2010) som berättande, framför allt om texter som 
framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning.   

   Prince (1987) menar att alla berättelser är narrativ, medan narrativ inte nödvändigtvis 
behöver vara berättande. Vidare påstår Prince även att en dramaföreställning inte kan vara 
ett narrativ, eftersom de händelser som ska förmedlas inte återberättas, utan inträffar på 
scen i realtid. Just att berättelsen återberättas i realtid är något som dramaföreställningar 
delar med många dataspel. Även Adams och Rollings (2003) menar att en berättelse inte 
behöver vara ett narrativ. Barthes (1996) menar att ett narrativ kan beskrivas som en rad 
funktioner i sekvens. Med funktion menas i detta fall information. Som exempel kan tas 
”Sorgsne Peder svarade i telefon”. Denna mening innehåller två funktioner; en beskrivning 
av Peder som ger läsaren en mental bild av personen samt information om vad han gör.  
Utifrån dessa källor kan skillnaden mellan ett narrativ och en berättelse förklaras som att 
en berättelse beskriver ett händelseförlopp, medan ett narrativ även bestämmer i vilken 
ordning berättelsens funktioner ska förmedlas. Med dessa definitioner är det möjligt att 
tänka sig att det i interaktiva medium, så som dataspel, är möjligt att använda sig av 
berättarmetoder som inte är narrativa, det vill säga icke-narrativa berättarmetoder. Björk 
och Holopainen (2004) skriver om något som de kallar för Constant Reality Logic, en term 
som innebär att man genom att spela sin roll konstant får en större inlevelse i spelvärlden 
och situationen. Detta innebär att icke-narrativa berättarmetoder även bör ha en positiv 
inverkan på den inlevelse som spelare får när de spelar. 

   Syftet med det här arbetet har varit att undersöka fyra icke-narrativa berättarmetoder. 
Dessa har varit spelvärlden, skriptade händelser, skyltar och stilla händelser. Det har 
uppnåtts genom att en mod till Half-Life 2 (Valve, 2004) skapats, där dessa 
berättarmetoder implementerats. Denna mod har sedan spelats av en testgrupp som har 
övervakats och intervjuats. De resultat som hämtats genom undersökningen har därefter 
analyserats för att utvärdera huruvida de icke-narrativa berättarmetoderna utan stöd från 
mer konventionella, narrativa berättarmetoder klarar av att förmedla en berättelse till 
spelaren. 
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2 Bakgrund 

2.1 Berättarmetoderna 

   De källor som i huvudsak använts i det här examensarbetet har varit olika speldesigners, 
snarare än rent vetenskapliga texter. Detta har skett på grund av deras mer praktiska 
kompetens inom området speldesign samt level design. 

 

2.1.1 Spelvärlden 

   Den första och kanske viktigaste metoden för att förmedla en berättelse utan att använda 
narrativa metoder är att använda själva banorna. När spelarens avatar exempelvis befinner 
sig på ett slagfält inser spelaren utan att någon med ord förklarar det, att det är krig och 
eftersom att det i spelvärlden finns en futuristisk skyskrapa förstår spelaren att spelet äger 
rum framtiden. 

   Det finns två viktiga frågeställningar som level-designers måste ta ställning till innan de 
börjar bygga en ny bana. Galuzin (2009) tar upp den viktiga frågeställningen: Vad har 
inträffat här? Varför och när byggdes byggnaderna? Var det kanske en industri som 
grundades under det sena 1800-talet, som sedan har vuxit? Därefter är det möjligt att 
konsekvent bygga en bana som berättar en del av denna historia. Adams och Rollings 
(2003) menar även att bandesign kan ge spelaren förväntningar om vad som kommer att 
ske på en viss plats. Wilhelmsson (2007) menar till och med att omgivningarna kan tvinga 
spelaren till ett visst agerande. Om en spelvärld exempelvis är pastellfärgad kommer 
spelaren förvänta sig att något galet och humoristiskt kommer att inträffa. Wilhelmssons 
samt Adams och Rollings tankar leder till den andra viktiga frågeställningen: Vad ska ske 
här? Vad kommer spelaren att göra och utsättas för? 

   Enligt Galuzin (2009) kan bandesignen berätta två berättelser enbart med hjälp av hur 
banan ser ut samt vad spelaren kan göra på banan. Dessa är platsens historia och 
huvudpersonens historia på platsen. Han menar dessutom att vissa omgivningar är mer 
effektiva för berättande av vissa berättelser än andra och det är något Wilhelmsson (2007) 
bekräftar i sin text. Exempelvis är förfallna byggnader bättre lämpade för ett skräckspel än 
nya kontorsbyggnader. Detta eftersom att förfallet kan ses som en bit berättande i sig: 
Platsen är övergiven och så förfallen att den måste ha övergivits för flera veckor eller 
månader sedan. Vidare menar Galuzin (2009) att världen kan förmedla ett humör. Genom 
ljussättning, former och andra metoder kan en spelvärld förmedla sorg, glädje eller ilska.  

   Galuzin (2009) menar att ett grundläggande krav för att förmedla en berättelse genom 
level design är att skapa en plats som spelaren kan relatera till. Om spelaren inte kan 
relatera till platsen kan denne inte känna något jämt emot den. Notera att spelaren ska 
kunna relatera till platsen och situationen, snarare än att ha upplevt den. En spelare 
behöver exempelvis inte ha upplevt andra världskriget eller besökt någon av 
krigsskådeplatserna för att kunna relatera till slaget om Berlin. 

 

2.1.2 ”Skyltar” och meddelanden i omgivningen 

   I Mirrors Edge (Dice, 2008) finns det skyltar i omgivningarna (se Figur 1) som 
informerar om sjukdomar, farorna med att springa och hur man känner igen en budbärare. 
Detta påminner spelaren om att de öde, sterila omgivningarna faktiskt används av 



 

 3 

människor som arbetar och lever normala liv. Vid ett tillfälle i spelet informerar 
exempelvis skyltarna spelaren om ett mord som inträffat i spelvärlden. 

 

 
Figur 1: Skylt i Mirrors Edge. Bild hämtad från IGN. 

 

   En risk med att använda sig av skyltar är att många spelare låter bli att läsa dessa samt att 
de är lätta att missa. Samtidigt kan det ses som en fördel; många spelare ser berättande som 
oviktigt och tråkigt i ett spel. Skyltar innebär att de spelare som vill ta del av berättelsen 
kan göra detta, medan spelare som inte är intresserade kan låta bli. 

   I Metroid Prime (Nintendo, 2003) berättas en stor del av berättelsen genom en annan 
sorts skyltar. Till skillnad från Mirrors Edge (Dice, 2008) läser spelaren inte en skylt som 
är visuellt representerad i spelvärlden. När spelaren använder scanvisiret på bland annat 
datorer i omgivningarna laddas olika meddelanden ner, som sedan kan läsas. Spelaren 
tvingas alltså inte vara passiv. Eftersom att texterna inte är långa är de inte heller 
tidskrävande att läsa för den som är intresserad. 

 

 

2.1.3 Objekt i omgivningen/Stilla händelser 

   Ibland kan objekt i omgivningen, snarare än själva omgivningen förmedla en berättelse. 
Vad för objekt kan finnas i omgivningen? Om spelarens avatar exempelvis är inne i ett hus 
så kan spelaren förstå att det tillhör en barnfamilj om det finns leksaker och en liten säng i 
ett av rummen. Ser spelaren sedan i vardagsrummet ett stort porträtt på en soldat med 
blommor bredvid kan spelaren förstå att någon i huset var en stupad soldat. 

   Fordon och djur i omgivningen kan även berätta en del. Adams och Rollings (2003) tar 
exemplet med att använda en sexbent reptil som riddjur. Denna information tolkar spelaren 
som att spelet inte utspelar sig i en nära framtid på jorden. Det förmedlar istället att spelet 
utspelar sig antingen i en mer avlägsen framtid eller i en annan värld. Adams och Rollings 
beskriver även hur föremål i omgivningen kan avslöja vilken kultur platsen tillhör. Starkt 
religiösa folk har gott om spirituella föremål och byggnader, såsom tempel och katedraler, 
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medan ett nomadiskt folk kommer använda djur eller fordon för att släpa på sin utrustning 
och sina vapen. 

   Snarare än att lägga stora resurser på att skapa filmsekvenser där spelaren får se en 
händelse är det möjligt att förmedla händelsen genom att lägga ut objekt som vittnar om 
händelsen i fråga. Denna metod kallas för stilla händelser. Som exempel kan tas tidigare 
nämnda rum. Om spelaren ser rummet med avspärrningstejp, blodfläckar, tomhylsor och 
liknande så förstår spelaren att platsen är en mordplats som polisen håller på att utreda. 
Eftersom att spelaren redan vet att mannen i huset har avlidit är det möjligt att göra 
antagandet att antingen kvinnan i huset eller barnet har mördats. Det är även känt att 
personen i fråga dog genom att bli ihjälskjuten. 

 

2.1.4 Skriptade händelser 

   Skriptade händelser är specifika, ofta inte interaktiva händelser som aktiveras utifrån tid 
eller spelarens handlingar. Det kan röra sig om ett hus som sprängs när spelaren går förbi 
en speciell plats alternativt en karaktär som reagerar på ett visst vis när spelaren utför en 
speciell handling. Skillnaden mellan en skriptad händelse och en filmsekvens är att 
spelarens perspektiv inte ändras och att spelaren fortfarande kan styra sin avatar under 
tiden som den skriptade händelsen pågår. Vissa skriptade händelser är rentav spelmoment. 
Exempelvis kan det röra sig om en grupp fiender som inte anfaller förrän spelaren har fått 
tag på ett speciellt föremål. Som Adams och Rollings (2003) tidigare nämnt så känner sig 
spelarna lurade om de köper ett spel där de inte får spela tillräckligt mycket. Skriptade 
händelser kan även visa händelser som är för korta för att göras till cinematics. Ett spel 
som till stor del använder sig av skriptade händelser är Half-Life 2 (Valve, 2004). Här 
lämnar kameran aldrig förstapersonsperspektivet. Detta till trots upplever många spelet 
som filmiskt. 

 

 

2.2 Berättelsen 

 

    För att testa de icke-narrativa berättarmetoderna behövs en berättelse att utgå ifrån. 
Kapitel 2.2 är denna berättelse. Den berättelse som nedan är skriven är typisk för spel i 
FPS-genren. 

2.2.1 Bakgrund  

   År 2020 inleder en främmande makt en invasion av Sverige. Spelaren antar rollen som 
en av de första värnpliktiga på tio år, som efter undermålig träning kastas ut mot fronten. 
Den berättelse som kommer berättas för spelaren är när spelarens avatar vaknar utanför 
samhället Harmundsberg efter en helikopterkrasch tidigt år 2021. Målet är att ta sig genom 
Harmundsberg och vidare mot det svenska militärlägret Camp Gustaf. 

 

2.2.2 Kriget 

   År 2020 utropar sig Taiwan till en självständig stat. USA och EU skickar dit trupper för 
att förebygga en konfrontation. Denna styrka kallas den Pro Taiwanesiska Koalitionen 
(PTK). Chansningen slår fel när Kina efter ett par veckor landsstiger på önationen. Sverige 
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bidrar till kriget med en mindre trupp på 1000 personer, en Gotlandklassubåt samt en 
mindre styrka Gripenplan. 

   Efter en knapp månad inser PTK att kriget är förlorat och under en period på en vecka 
evakueras styrkorna. När evakueringen är slutförd börjar spänningarna mellan PTK och 
militäralliansen Shanghai Cooperation Organisation att öka. EU och däribland Sverige 
börjar rusta upp sina försvar. Den svenska regeringen tar beslutet att utnyttja den vilande 
värnplikten. I september 2020 inleder Ryssland ett storskaligt anfall mot EU. Sent i 
november besegras de svenska styrkorna på Gotland och dagarna senare har ryssarna 
styrkor på det svenska fastlandet. 

2.2.3 Harmundsberg 

   I Smålands skogar befinner sig den lilla kommunen Harmundsbergs kommun. Från 
början var det en liten jordbruksort. Den goda tillgången på träd och den centrala 
positionen innebar att företaget Akademiepapper AB i slutet på 1800-talet öppnade ett 
pappersbruk. Detta fick det lilla samhället att växa kraftigt och 1940 fanns där 5000 
invånare och totalt hade kommunen ca 15 000 invånare. Invånarantalet förblev ungefär 
detsamma fram tills på 90-talet, när pappersbruket började effektiviseras och stora 
uppsägningar inleddes. Som följd av detta började invånarantalet sjunka. År 2000 bodde 
där 4000 invånare och 2010 bodde där bara 2500. Invånarantalet fortsatte att sjunka och på 
grund av detta fick det gamla låg och mellanstadiekomplexet avvecklas och överges. När 
Taiwankriget förloras och Sverige börjar rusta upp konverteras den gamla skolan till ett 
regemente. Här snabbutbildas värnpliktiga under dåliga förutsättningar till lätt infanteri. 

   Vid julen 2020 når de invaderande styrkorna fram till Harmundsberg och möter för 
första gången på seriöst motstånd. Harmundsbergs logistiskt centrala position innebär att 
såväl Sverige som fienden vill ha kontroll över området. Följden av detta blir ett låst krig 
där ingen sida vågar göra någon offensiv på flera veckor. Istället använder bägge sidor sig 
av helikoptrar och flygplan för att övervaka området. Detta laglösa område lockar till sig 
en tredje part, Thors kämpar, en nynazistisk organisation som tycker lika illa om den 
svenska regeringen som ryssarna och vill skapa en helnordisk stat. 
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3 Problemformulering 

3.1 Mål 

   Målet med detta examensarbete har varit att utvärdera om de icke-narrativa 
berättarmetoderna utan stöd från mer konventionella, narrativa berättarmetoder klarar av 
att förmedla en berättelse till spelaren. Om berättelsen uppfattats eller inte har bedömts 
utifrån två kategorier. Den första kategorin berör hur stor del av den tänkta berättelsen som 
uppfattas av testpersonerna. Den andra kategorin berör i hur stor utsträckning 
testpersonernas upplevda berättelse överensstämmer med berättelsen som finns angiven i 
kapitel 2.2. Berättarmetoderna har bedömts var och en för sig. 

3.2 Frågeställning 

   Hur bra går det att förmedla en berättelse enbart med hjälp av tidigare nämnda icke-
narrativa berättarmetoder? Kommer testgruppen att uppfatta den berättelse som författaren 
tänkt sig såväl i sin helhet som korrekt? 

3.3 Praktiska arbetet 

   Det praktiska arbetet har omfattat att en mod till Half-Life 2 (Valve, 2004) har skapats 
för att testa de icke-narrativa berättarmetoderna. Samtliga av de tidigare nämnda icke-
narrativa berättarmetoderna har implementerats och använts upprepade gånger. Där det har 
varit möjligt har de verktyg och 3D-modeller som finns inbyggda i Half-Life 2-motorn 
använts för att bygga spelvärlden. Samtidigt har egna 3D-modeller varit nödvändiga för att 
bland annat berättarmetoden ”skyltar” skulle kunna användas i moden. Moden innehåller 
en bana med en början och ett slut samtidigt som den även är öppen men linjär. Med öppen 
och linjär menas att det bara finns en väg från början till slut, men att banan erbjuder stora 
öppna ytor samt rum och krön som spelaren kan utforska. Detta för att spelaren skulle 
kunna missa delar av berättelsen om han/hon inte är intresserad eller uppmärksam. 

3.4 Metodbeskrivning 

   Som tidigare beskrivits har en mod till Half-Life 2 (Valve, 2004) skapats, där de icke-
narrativa berättarmetoderna har implementerats. Denna har sedan spelats igenom av en 
testgrupp. Testgruppen har bestått av vana spelare i åldrarna 20-35. Det har även funnits 
med tre studenter från dataspeldesignlinjen vid Högskolan i Skövde. Samtliga testpersoner 
i undersökningen har varit män. Det finns två orsaker till detta. Den första orsaken har 
varit att det har varit svårt att få tag på kvinnor som är vana vid att spela dataspel i FPS-
genren. Den andra orsaken har varit att den lilla kvantitet av kvinnor som har funnits 
tillgänglig har varit för låg för att ge validitet till några genusrelaterade slutsatser.  

   En strukturerad observation har genomförts samtidigt som testpersonerna har spelat 
moden. Strukturerade observationer kan definieras som ”/…/ en direkt observation av 
beteenden och en registrering av dessa utifrån kategorier som bestämts innan man startar 
sin datainsamling” (Bryman, 2001, s.173). Det som har gjorts i detta fall har varit att jag 
har suttit bredvid testpersonerna när de har spelat spelet och övervakat deras agerande 
utifrån förutbestämda kategorier. Dessa kategorier har omfattat om spelaren har verkat 
reagera på skyltar och objekt i omgivningen. Bryman (2001) menar att nackdelen med 
strukturerade observationer är att det inte är möjligt att ha flera testpersoner samtidigt, 
samt att testledarens närvaro kan påverka testpersonerna på olika vis. Denna metod har 
inte varit tänkt att i sig ge svar på frågeställningen.  



 

 7 

   För att få reda på hur vilken berättelse som testpersonerna har upplevt samt hur väl deras 
upplevda berättelser överrensstämmer med den tänkta berättelsen har de strukturerade 
observationerna följts av semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna 
har gått till på så vis att jag har ställt frågor om spelets berättelse. Dessa frågor har varit: 

 Vad för berättelse upplevde du när du spelade spelet? 

 Vad kan du berätta om staden? 

   I de fall där en testperson har uttryckt ett oväntat eller på annat vis intressant svar har 
detta följts upp med följdfrågor. En nackdel med alla sorters intervjuer är att en människa 
inte minns allt perfekt. Eftersom att bägge dessa metoder är kvalitativa medförde de ett par 
generella nackdelar. Det främsta problemet med kvalitativa metoder är att de tar längre tid 
att behandla än vad kvantitativa metoder gör. Andra problem rör att kvalitativa 
forskningsmetoder i viss utsträckning är subjektiva (Bryman, 2001). 

   Förhoppningen har varit att observationerna och intervjuerna skulle komplettera 
varandra och ge en god helhetsbild. En risk med att ha en sådan liten testgrupp har varit att 
resultaten kunde bli färgade av den demografiska grupp som valts att användas. Därför har 
testgruppen fått svara på ett fåtal frågor om sig själva innan undersökningen. Dessa frågor 
har berört testgruppens kunskap om militaria samt huruvida de är intresserade av 
berättandet i dataspel. 
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4 Genomförande 
 

4.1 Produkt 

 

Den tänkta produkten har varit en mod som skulle förmedla den berättelse som står 
skriven under kapitel 2.2 med hjälp av de metoder som står skrivna under kapitel 2.1. Den 
här delen av arbetet är skriven på så vis att en bit av berättelsen står skriven i kursiv text 
och följs av en text som beskriver hur just den delen av berättelsen har varit tänkt att 
förmedlats i spelet. 

 

   År 2020 inleder en främmande makt en invasion av Sverige. Spelaren antar rollen 
som en av de första värnpliktiga på tio år som efter undermålig träning kastas ut mot 
fronten. 

   Den berättelse som kommer berättas för spelaren är när huvudpersonen vaknar 
utanför samhället Harmundsberg efter en helikopterkrasch. Spelaren måste ta sig genom 
Harmundsberg och vidare mot det svenska militärlägret Camp Gustaf. 

 

 
Figur 2 Kraschad svensk helikopter 

 

Ett flertal åtgärder har tagits för att förmedla denna del av berättelsen. För att förmedla 
att spelarens avatar är en svensk soldat som varit med om en helikopterolycka, börjar 
spelaren inuti en svensk helikopter av modell Helikopter 4 (se Figur 2). För att förmedla 
att helikoptern är svensk har helikoptern fått det svenska flygvapenemblemet på sidan. För 
att tydligt markera för spelaren att helikoptern har kraschat kommer det svart rök från 
motorerna, samtidigt som helikoptern är texturerad för att se smutsig ut. För att ytterligare 
informera spelaren om att denne spelar svensk plockar spelarens avatar nästan omedelbart 
upp det vapen som används inom försvarsmakten idag, kallat Automatkarbin 5.  
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Figur 3 Skylt till Camp Gustaf 

Utmed banan finns ett flertal skyltar som pekar mot militärlägret Camp Gustaf (Figur 
3). Utöver det svenskklingande namnet, har skylten även tre kronor ditmålade för att visa 
spelaren att det rör sig om ett svenskt militärläger. Utöver detta finns det löpsedlar, böcker 
och tidningar skrivna på svenska. Vidare utspelar sig moden i ett snölandskap och 
arkitekturen är gjord för att kännas svensk. Detta syns bland annat på den typiskt kantiga 
skolbyggnaden med platt plåttak som är vanlig i Sverige, samt av en liten kiosk som är röd 
och har vita knutar, återigen vanligt förekommande i Sverige. Vidare finns ett flertal 
skyltar som visar att spelaren befinner sig i Harmundsberg.  

 

   År 2020 utropar sig Taiwan till en självständig stat. USA och EU skickar dit trupper 
för att förebygga en konfrontation. Denna styrka kallas den Pro Taiwanesiska Koalitionen 
(PTK). Chansningen slår fel då Kina efter ett par veckor landsstiger på önationen. Sverige 
bidrar till kriget med en mindre trupp på 1000 personer, en Gotlandklassubåt samt en 
mindre styrka Gripenplan. 

   Efter en knapp månad inser PTK att kriget är förlorat och under en period på en 
vecka evakueras styrkorna. När evakueringen är slutförd börjar spänningarna mellan PTK 
och militäralliansen Shanghai Cooperation Organisation att öka. EU och däribland 
Sverige börjar rusta upp sina försvar. Den svenska regeringen tar beslutet att utnyttja den 
vilande värnplikten. I september 2020 inleder Ryssland ett storskaligt anfall mot EU. Sent i 
november besegras de svenska styrkorna på Gotland och dagarna senare har ryssarna 
styrkor på det svenska fastlandet. 

 

Denna del av berättelsen märks genom skyltar. Det finns en löpsedel om att 
värnplikten återupptagits efter tio år (Figur 4). Utöver att markera att värnplikten 
återupptagits så ger löpsedeln en ledtråd om när spelet utspelar sig. De sista värnpliktiga 
muckade under sommaren 2010. Med denna kunskap borde spelare kunna räkna ut att 
moden utspelar sig 2020-2021. För att ytterligare förmedla när spelet utspelar sig så finns 



 

 10 

det i spelvärlden en soldathandbok som heter Soldaten i fält 2018, av vilken spelaren bör 
kunna dra slutsatsen att spelet utspelar sig efter 2018. Slutligen finns det två stycken 
tidningar i spelvärlden, där det bland annat står att Taiwan blivit självständigt, att SCO 
protesterar samt att EU och NATO skickar trupper till Taiwan. 

 
Figur 4 Skyltar i spelet 

 

   I Smålands skogar befinner sig den lilla kommunen Harmundsbergs kommun. Från 
början var det en liten jordbruksort. Den goda tillgången på träd och den centrala 
positionen innebar att företaget Akademiepapper AB i slutet på 1800-talet öppnade ett 
pappersbruk. Detta fick det lilla samhället att växa kraftigt och 1940 fanns där 5000 
invånare och totalt hade kommunen ca 15 000 invånare. Invånarantalet förblev ungefär 
detsamma fram tills på 90-talet, när pappersbruket började effektiviseras och stora 
uppsägningar inleddes. Som följd av detta började invånarantalet sjunka. År 2000 bodde 
där 4000 invånare och 2010 bodde där bara 2500. Invånarantalet fortsatte att sjunka och 
på grund av detta fick det gamla låg och mellanstadiekomplexet avvecklas och överges. 
När Taiwankriget förloras och Sverige börjar rusta upp konverteras den gamla skolan till 
ett regemente. Här snabbutbildas värnpliktiga under dåliga förutsättningar till lätt 
infanteri. 

 

 
Figur 5 Entréskylt till pappersbruket 

Det första spelaren ser när denne börjar spela moden är pappersbrukskomplexet. Det är 
noga utskyltat för att spelaren ska förstå att det faktiskt är ett pappersbruk (Figur 5). 
Samtidigt visar arkitekturen att samhället vuxit mellan 1800-talets slut till och med 1940-
talet. Det finns en typisk stadskärna i sekelskiftesstil och i utkanten av staden finns ett par 
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funkisvillor. I centrum av samhället finns ett gammalt plåtklätt hotell. Den lilla 
stadskärnan spelaren får se och bristen på bebyggelse runtom denna är tänkt att visa att det 
inte rör sig om ett stort samhälle. 

 
Figur 6 Militärsängar samt Soldaten i fält 2018 

Det syns att skolan är övergiven eftersom att byggnaden är förfallen och skylten 
utanför är rostig. För att sedan visa att skolan omvandlats till ett regemente finns där 
svenska militärsängar samt ett bord med boken Soldaten i Fält 2018 (se Figur 6). I rummet 
bredvid finns ett lager med ammunitionslådor. Det faktum att skolan övergivits är i sig 
tänkt att visa spelare hur samhället börjat krympa. 

 

   Vid julen 2020 når de invaderande styrkorna fram till Harmundsberg och möter för 
första gången på seriöst motstånd. Harmundsbergs logistiskt centrala position innebär att 
såväl Sverige som fienden vill ha kontroll över området. Följden av detta blir ett låst krig 
där ingen sida vågar göra någon offensiv på flera veckor. Istället använder bägge sidor 
sig av helikoptrar och flygplan för att övervaka området. 

   Detta laglösa område lockar till sig en tredje part, Thors kämpar, en nynazistisk 
organisation som tycker lika illa om den svenska regeringen som ryssarna och vill skapa 
en helnordisk stat 

 

 
Figur 7 Insidan på skolan 
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För att visa spelaren att omfattande strider har inträffat i staden har samhället 
texturerats med en stor kvantitet skotthål (Figur 7). För att ytterligare påvisa striderna finns 
ett raserat bostadshus i spelvärlden. Det sista tecknet som implementerats för att visa 
spelaren att strid har pågått är att spelvärlden gjorts för att se övergiven ut. Att området 
enbart patrullerats med helikoptrar symboliseras av att det finns en fientlig attackhelikopter 
som patrullerar staden. För att påvisa vilka parterna i kriget var, har spelarna fått möta de 
två parterna i spelet. Utöver att de bägge försökte bekämpa spelaren, har de även försökt 
att bekämpa varandra. Detta har varit tänkt att indikera för spelaren vilka deras relationer 
till varandra är.  

 
Figur 8 Camp Gustaf 

   I moden attackeras spelarens avatar av en attackhelikopter. Denna har ursprungligen 
varit tänkt att vara en rysk helikopter av modell Ka-50, men på grund av tekniska problem 
har detta inte gått att genomföra. Moden har avslutats med att spelaren jagas av 
helikoptern. Spelaren får springa ut i skogen och hamnar i ett svenskt tältläger (se Figur 8), 
där en skriptad händelse äger rum. Helikoptern flyger in lågt för att skjuta spelaren, 
varefter helikoptern träffas av en luftvärnsrobot, börjar ryka, flyger bort i skogen och 
exploderar. 

 
Figur 9 Klotter av Thors kämpar. 

För att påvisa att det finns en nynazistisk styrka som heter Thors kämpar i spelvärlden 
har ett flertal åtgärder vidtagits. Det första spelaren stöter på är klotter på en av 
byggnaderna (Figur 9). Klottret består av texten Thors kämpar samt ett hakkors. För att 
visa att Thors kämpar är en rebellstyrka snarare än en riktig armé är dessa beväpnade med 
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jakthagelgevär. Med syftet att förtydliga att det rör sig om en trepartskonflikt får spelaren 
se en skriptad händelse där attackhelikoptern hamnar i eldstrid med fyra nynazister. 

 

 

4.2 Process 

 

Projektet har inletts med en utvärdering av olika spelmotorer som skulle kunna 
användas för att förmedla berättelsen. Bland annat har Unreal 3-motorn och Half Life 2-
motorn (Valve, 2004) utvärderats. Efter utvärdering har beslutet tagits att välja Half Life 2-
motorn. Detta val har gjorts utifrån ett antal fördelar som hittats. Den första fördelen har 
varit att jag redan hade erfarenhet av Half Life 2-motorn och dess baneditor 
Hammereditor. Den andra fördelen berör att Half Life 2-motorn redan innehöll ett flertal 
modeller och texturer som skulle vara användbara för att bygga moden. Den troligtvis 
viktigaste fördelen har ansetts vara Hammereditors användarvänlighet. Genom att använda 
Hammereditor har berättelsen kunnat förmedlas utan att använda någon kod. Samtliga 
dessa faktorer har ansetts vara viktiga för att lyckas uppnå önskat resultat inom den utsatta 
tidsramen. 

Trots spelmotorns fördelar har projektet omfattat en betydande del lärande eftersom att 
jag innan examensarbetet aldrig tidigare hade byggt en bana anpassad för en spelare. 
Därför saknades kunskap om hur triggers och logik fungerar. Det har även dröjt länge 
innan jag har kunnat få datormotståndarna att fungera som de skulle. Lärandeprocessen har 
pågått genom hela projektet. Detta har gjorts till stor del med hjälp av Source Docs, en 
wiki skapad av spelets utvecklare Valve. Jag har även använt mig av Steams forum där jag 
har kunnat ställa frågor och få dessa besvarade av andra med större vana av spelmotorn än 
mig själv. 

Projektet har även genomgått stora förändringar. I början har tankar funnits om att en 
del av berättelsen skulle förmedlas med hjälp av karaktärers utseende. Av denna orsak har 
tid ägnats åt att först skriva ett flertal karaktärsbiografier och sedan åt att skapa 
konceptkonst till dessa, något som i slutändan inte har använts. För att undvika eventuella 
copyrightkonflikter har fotografier ur mitt egna album använts i de fall som fototexturer 
varit önskvärda. Dessutom har de flesta texturer som används i moden gjords specifikt för 
just den här moden. De texturer som inte är specialgjorda för moden kommer från Half-
Life 2 och är tillåtna att användas i egna modar och banor. 

Även om konceptet för berättelsen har stått klar sedan ett tidigt skede, har det dröjt till 
sent i projektdelen av examensarbetet innan en mer detaljrik berättelse har funnits på 
papper. Eftersom detta har varit ett enmansprojekt, har ändringar gått att genomföra 
snabbt. Tidigt i projektet fanns det planer på att ha stämningsmusik i skolan, i form av 
Under Ytan av Uno Svenningsson. För att inte bryta mot upphovsrätten kontaktades 
skivbolaget Warner, som är utgivare för musiken i fråga kontaktats. Skivbolaget ställde 
orimliga krav, eftersom att de både krävde pengar samt ställde krav på att spelet inte ska 
finnas tillgängligt för någon annan än undersökningens testpersoner. Av denna orsak har 
beslutet tagits att inte använda musik i moden. 

Redan tidigt i arbetet har det stått klart att ett flertal 3D-modeller skulle behövas och 
följaktligen har tydliga listor skrivits med vad som skulle skapas. En stor del mindre 
relevanta modeller, såsom lastbilar och egna trädmodeller har fått strykas på grund av 
tidsbrist. Däremot har de mest vitala modellerna varit genomförbara. Ett problem som inte 
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löstes förrän sent i projektet var hur 3D-modellerna skulle exporteras till spelet. En 
betydande mängd tid har ägnats åt att försöka lösa detta problem.  

Under större delen av projektet har planerna varit att moden ska utspela sig under 
natten. Detta med avsikt att använda ljussättning för att visa spelaren vart denna ska ta 
vägen. Samtidigt har mörkret varit tänkt att inge en ensam, kuslig stämning. När 3D-
modellerna hade exporterats till moden kom insikten att många skyltar var oläsliga. Av 
denna orsak har ljussättningen ändrats till skymning. För att spara tid har valet gjorts att 
hämta vissa 3D-modeller, såsom vapnen samt nazisterna från Internet. Detta har gjorts 
med tillstånd från respektive upphovsman. Helikoptern har orsakat problem och trots hjälp 
från Internet har dessa varit tidskrävande att lösa. 

Arbete har skett mot två ambitionsnivåer. En mindre ambitiös nivå där spelvärlden inte 
skulle innehålla några motståndare eller mål, där spelaren skulle utforska moden och 
försöka lista ut berättelsen utifrån denna. Det har även funnits en högre ambitionsnivå där 
moden skulle innehålla skriptade event samt datormotståndare. Till en början har en mod 
utan mål, datormotståndare eller skriptade event byggts. Eftersom att detta har gått att 
uppnå inom den utsatta tidsramen, har moden mer riktats in på den högre ambitionsnivån. 
Något som inte har förutsetts innan projektet drog igång var att denna omställning i sig 
skulle konsumera tid. En betydande del av det arbete som redan genomförts har fått göras 
om för att bättre förmedla den mer ambitiösa berättelsen. 

Trots att spelet visuellt sett har varit nära verkligheten har vissa kreativa friheter tagits. 
Helikopter 4 är idag en gammal helikoptersort som det funnits planer på att ta ur bruk 
sedan 1980-talet och troligtvis inte kommer användas år 2021. Denna helikopter har valts 
för att spelaren skulle kunna börja inuti den, något som har känts viktigt för att förmedla 
att spelaren varit med om en krasch. Övriga svenska helikoptrar har varit för små för detta 
ändamål. Vidare brukar militära tältläger enbart skyltas ut så som har skett i spelet i 
fredstid samt om de fyller en viktig funktion för andra förband. Camp Gustaf-skyltarna har 
lagts till för att spelaren lättare skulle veta vart denne ska ta vägen. 

 

 

 

4.3 Genomförda mätningar 

 

4.3.1 Pilotundersökningen 

 

En pilotundersökning bestående av två personer har genomförts. Syftet med 
pilotundersökningen har varit att finna brister i analysmetoderna för att sedan kunna 
åtgärda dessa. Pilotundersökningen har gått till enligt beskrivning i kapitel 3.4. 
Ursprungligen har block och penna använts för att anteckna resultaten från både 
observationen och intervjun. Under pilotundersökningen har detta visat sig vara jobbigt att 
hantera. Av den orsaken har ett datorgjort formulär (Bilaga 1) skapats. 

   När en av testpersonerna förlorade och fick spela om moden från början sökte denne 
igenom spelvärlden mer noggrant och fann vid denna genomspelning fler skyltar än 
tidigare. Den andra testpersonen har uttryckligen sagt att denne brukar spela igenom spelet 
en första gång för att klara av det och sedan en andra gång för att fördjupa sig. På grund av 
detta har samtliga i huvudundersökningen fått spela igenom moden två gånger. Eftersom 
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att ingen av testpersonerna självmant har försökt att förklara berättelsen bakom samhället, 
har en ny obligatorisk fråga tillkommit till intervjun: ”berätta om platsen”. 

    

 

4.3.2 Undersökningen 

 

Det uppsatta målet har varit att undersökningen skulle omfatta 10-15 testpersoner. Det 
totala antalet deltagare i undersökningen har blivit 13, samt ytterligare två som genomfört 
pilotundersökningen. På grund av de tidigare nämnda resultaten i pilotundersökningen har 
de testpersoner som har genomfört den skarpa undersökningen fått spela igenom moden 
två gånger var. Samtliga testpersoner har haft tidigare vana av spel i genren first person 
shooter (Figur 10). Några mätningar på hur lång tid testpersonerna har tagit på sig för att 
klara moden har inte genomförts, men variationen har varit stor. Uppskattningsvis har 
testpersonerna klarat moden på mellan 5 och 20 minuter. 

 

 

 
Figur 10 Tabell över testpersonernas vana av First Person Shooters. 

 

   Av de totalt 13 testpersonerna har det bara varit sex som insett att de började inuti en 
helikopter. Vid intervjuerna har det framgått att testpersonerna har gjort antagandet att de 
börjat inuti ett avloppsrör, eftersom att helikoptern är rund och grå inuti. Av de personer 
som har upptäckt att de börjat inuti en helikopter har det bara varit tre som granskade 
helikoptern tillräckligt noga för att se att helikoptern är svensk. De har kunnat känna igen 
helikopterns nationalitet med hjälp av det blågula emblemet på sidan. 

   Genom observation har det framkommit att samtliga spelare omedelbart när de har börjat 
spela upptäckte attackhelikoptern som finns i spelvärlden. Det har observerats att ett flertal 
spelare har lagt så mycket uppmärksamhet på denna att de har missat de första skyltarna.. 

   Tolv testpersoner har uppfattat att Sverige har blivit invaderat av en främmande stat och 
att spelet har utspelat sig under vintern. En testperson som har saknat intresse för 
berättande i spel har inte uppfattat någon berättelse alls. Testgruppen har till stor del varit 
oense om när spelet utspelar sig. Trots att samtliga testpersoner har sett soldathandboken 
Soldaten i fält 2018, har fyra uppfattat att moden utspelar sig under kalla kriget. Av de 
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testpersoner har uppfattat att moden utspelar sig i framtiden har det bara varit fyra som 
uppfattat att den utspelar sig efter 2018.  

 

 
Figur 11 Tabell över testpersonernas intresse av berättande i dataspel. 

 

   En tänkt fördel med de icke-narrativa berättarmetoderna jämfört med de mer narrativa 
metoderna är att spelare ska kunna ta del av berättelsen i ett spel i den omfattning som de 
själva är intresserade. För att kunna undersöka om denna fördel även finns i praktiken, har 
testpersonerna fått svara på en fråga om hur intresserade de är av berättande (Figur 11). Ett 
oväntat resultat har varit att personer med stort intresse av berättande i spel inte har haft 
större framgång med att finna skyltar eller förstå berättelsen än personer med medelhögt 
intresse. Endast de personer som har haft ett litet intresse för berättande har avvikit i denna 
fråga. De testpersoner som har haft litet intresse av berättande har uppfattat märkbart 
mindre av berättelsen. Något som kan ses som mindre lyckat med denna fråga är 
svarsalternativen, som inte går att rangordna. 

   Vid intervjuerna har åtta testpersoner yttrat sig om att de uppfattat att platsen är en 
svensk småstad. Orsaken till att de har kunnat identifiera platsens nationalitet har varierat 
från person till person. Där vissa har påstått att arkitekturen har känts svensk, har andra 
dragit slutsatsen utifrån att alla tidningar är på svenska. Andra har tyckt att trafikskyltarna 
ser svenska ut. En person har identifierat platsens nationalitet med hjälp av ortsnamnet, 
som denne har ansett låta svenskt. 

   Testpersonerna har haft ett flertal teorier om vad skolbyggnaden egentligen är för något. 
Två testpersoner har förstått att byggnaden var en skola som sedan använts som kasern, 
medan en har varit osäker på om skolan ursprungligen har varit en kasern eller en skola. 
Ytterligare fyra har uppfattat att byggnaden är en kasern men har inte alls uppfattat att 
byggnaden innan dess varit en skola. Sex testpersoner har inte haft någon uppfattning alls 
om vad byggnaden används eller har använts till. Fem testpersoner har vid intervjuerna 
yttrat sig om att staden verkar vara nergången och tom och har därför gjort antagandet att 
den sedan ett tag tillbaka är övergiven. Den djupare berättelsen om en stad som vuxit runt 
pappersbruket och sedan börjat dö ut, har inte uppfattats av någon.  
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   Många spelare har visat sig vara osäkra på vilka parterna i moden är. Åtta har förstått att 
spelarens avatar är svensk, men runt övriga parter har en stor variation av teorier funnits. 
Fyra personer har insett att de invaderande styrkorna består av kinesiska och/eller ryska 
militärer. Däremot har ingen insett att soldaterna på marken är nynazister. Det har även 
funnits fyra personer som istället har trott att spelarens avatar är terrorist eller ryss. En 
explicit förklaring som vissa testpersoner har delat med sig av är att spelet aldrig har 
förklarat vem som är vem. Testpersonerna har väntat sig att moden skulle inledas med en 
tydlig förklaring av vem spelarens avatar är samt vilka de övriga parterna är. Andra har 
reagerat på att ingen av fienderna har någon tydlig nationalbeteckning eller annan symbol 
för vilka de faktiskt är. Nio testpersoner har undersökt de soldater som blir nedskjutna av 
attackhelikoptern. Trots att de har sett att dessa fiender ser likadana ut som de som finns 
inne i hotellet, har en majoritet av testpersonerna inte insett att det finns tre olika parter. 

 
Figur 12 Testpersonernas kunnighet inom militaria. 

 

   När projektdelen var klar kom insikten att testpersonernas kunnighet inom militär 
utrustning kan påverka deras förmåga att uppfatta berättelsen. Av denna orsak har samtliga 
testpersoner fått svara om hur kunniga de är inom militaria (Figur 12). Tre av 
testpersonerna, samt en av personerna i pilotundersökningen har genomfört eller påbörjat 
värnplikt. En inte helt oväntad upptäckt är att de tidigare värnpliktiga har haft det lättare 
för att identifiera parterna utifrån uniform samt utseende på utrustningen. Där två av de 
tidigare värnpliktiga med lätthet har kunnat identifiera parterna utifrån dessa faktorer, har 
två andra istället blivit förvirrade av dessa. De tidigare värnpliktiga testpersonerna har haft 
varierande framgång med att identifiera nationaliteten på de olika parterna.   Under 
intervjun har testpersonerna fått yttra sig om vad de själva tycker om de icke-narrativa 
berättarmetoderna. Tre testpersoner har sagt att de ogillar de icke-narrativa berättarmetoder 
som används i Half-Life 2 (Valve, 2004). Vid intervjuerna har testpersonerna yttrat sig om 
att de har funnitdet svårt att uppfatta vad som de har kallat ”subtila detaljer”. Vidare har en 
av testpersonerna explicit sagt att denne vill få berättelsen ”serverad”. En större del av 
testgruppen har sagt att de har funnit det svårt att veta vad målet med moden är och att de 
på grund av detta inte har kunnat ”pussla ihop” de ledtrådar som finns i moden. Som 
motvikt till detta har tre testpersoner, främst personer som inte har ansett sig vara 
intresserade av berättande i spel, ansett att denna berättarmetod har varit bra, eftersom att 
Icke-narrativa berättarmetoder inte påtvingar spelaren att ta del i berättelsen om denne inte 
vill. Dessutom har testpersoner påpekat att spelare onekligen kommer missa en större 
mängd ledtrådar första gången de spelar igenom ett spel som använder sig av icke- 
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narrativa berättarmetoder. På grund av detta har de ansett att det skulle bli lockande och 
spännande att spela igenom spelet en andra gång.  

 

Spelvärlden: Den berättelse som har skrivits om Harmundsbergs historia (kapitel 2.2) har 
varit tänkt att förmedlas med en arkitektur där de äldsta husen är sekelskifteshus. Dessa har 
kompletterats av funkisvillor i 40-talsstil samt av en skola och ett hotell av kantig 60-
talsstil. Allting är gjort för att kännas typiskt svenskt. Sedan har allt gjorts för att se 
förfallet ut, för att visa att samhället höll på att bli till en spökstad. Hela samhället är även 
snötäckt för att påvisa att spelet utspelar sig under vintern. 

   Som tidigare nämnts så har många missuppfattat berättelsen eftersom att de har gjort 
antagandet att spelets handling är samtida med byggnaderna och har därför gjort 
gissningen att spelet utspelar sig under kalla kriget eller andra världskriget. Utöver att 
förmedla ”svenskhet” och förfall, har ingen av testpersonerna uppfattat resten av 
berättelsen.  

 

Skyltar: Moden innehåller ett flertal så kallade skyltar. Skyltarnas utformning omfattar 
gatuskyltar, klotter på byggnader samt tidningar och böcker. Den gemensamma nämnaren 
för samtliga skyltar är att de är tänkta att förmedla bitar av berättelsen genom text. Att 
avgöra om en person sett en skylt har visat sig vara svårt i vissa fall. Jag har försökt att leta 
efter någon form av tydlig reaktion. Där en del av testpersonerna har läst vissa skyltar 
högt, har andra aktiverat ficklampan för att belysa en viss del av skyltarna. Men i de flesta 
fall har testpersonerna gått fram till skylten i fråga och studerat den nära. 

   Sex testpersoner har tittat på utsidan av den helikopter spelet börjar inuti. Tre av dessa 
har granskat helikoptern tillräckligt noga för att finna flygvapenemblemet. Bland dessa 
personer som finner flygvapenemblemet förstår samtliga att spelarens avatar är en svensk 
soldat. Detta tyder på att i alla fall denna skylt förmedlar det tänkta budskapet tydligt. 
Samtliga personer som har hittat Camp Gustaf-skylten har förstått att Camp Gustav är en 
svensk militärförläggning. Däremot har skylten inte uppfattats som en vägvisare, utan 
snarare som en entréskylt av samtliga utom de som tidigare har genomfört värnplikt. 
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Figur 13 Antal personer som har funnit respektive skylt. 

   Fem personer har hittat skylten ”Thors kämpar”. Trots detta har ingen av testpersonerna 
kunnat identifiera någon som helst nynazistisk anknytning bland datormotståndarna. 
Bristen på misstankar beror enligt testpersonerna på att det redan idag finns klotter av 
denna typ runt om i Sverige och att ledtråden med andra ord har varit för subtil. Ett flertal 
skyltar i moden föreställer faktiskt skyltar. Det vill säga att de föreställer trafikskyltar och 
liknande skyltar i spelvärlden. Trots deras tydliga positioner, med text vänd rakt mot 
spelaren var det bara runt hälften som hittade dessa skyltar (se Figur 13).  

   Även om en stor del av testpersonerna har funnit den första tidningen, har det varit få 
som har läst någon av tidningarna. Detta beror i de flesta fall på att personerna inte vet att 
det ska gå att läsa dessa. Vid intervjuerna har det framkommit att testpersonerna har gjort 
antagandet att de liksom i liknande spel bara är dekorativa. De personer som faktiskt har 
läst det som stod skrivet på tidningarna har tagit till sig det som har varit tänkt att 
förmedlas genom dessa. De fyra som har läst tidningarna har varit medvetna om EU: s 
allians med NATO, att Taiwan har blivit självständigt samt att denna allians har skickat 
trupper till Taiwan. Däremot har en person missförstått tidningarna och trott att Sverige 
håller på att bli invaderat av Taiwan. Även de personer som har läst tidningarna har haft 
det svårt för att identifiera vem fienden i spelet är. 

 

Skriptade händelser: Moden innehåller två skriptade händelser. Först en där en 
attackhelikopter anfaller fientliga soldater samt en andra där helikoptern jagar spelaren och 
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sedan blir nedskjuten av en luftvärnsrobot. De skriptade händelserna har varit tidskrävande 
att implementera och har krävt en hel arbetsvecka för att fungera. 

   En observation som har gjorts i samband med den första skriptade händelsen har varit att 
de flesta testpersoner har reagerat på skottlossningen genom att, i alla fall till en början 
gömma sig eller fly snarare än att titta på den. De flesta testpersoner har efter en stund 
insett att helikoptern har beskjutit någon annan och har därefter gått till de döda soldaterna 
för att samla på sig deras vapen när skottlossningen har tagit slut. Med undantag för två 
personer, har testpersonerna tittat på de skriptade händelserna under sin andra 
genomspelning. Trots att de har sett den skriptade händelsen har det vid intervju 
framkommit att endast två personer har insett att det finns tre parter i moden. 

 

Stilla händelser: Den första stilla händelsen testpersonerna har utsatts för är den 
kraschade helikoptern. Av de sex spelare som har sett helikopterns utsida har det varit fyra 
som har gjort antagandet att helikoptern har kraschat. Samtliga utom en person har gjort 
antagandet att spelarens avatar själv har varit med ombord när helikoptern kraschade. 
Detta har vid intervju enbart motiverats av att de har börjat spelet inuti helikoptern.  

   Nästa stilla händelse är logementet, det vill säga det rum som innehåller militärsängar 
samt en soldathandbok. Samtliga testpersoner har fått besöka detta rum för att ta sig vidare 
i spelet. Vid intervjuerna har det framkommit att en majoritet av testpersonerna inte har 
kunnat identifiera att sängarna och skåpen är av den typ som används av den svenska 
försvarsmakten. Trots detta har sex testpersoner förstått att platsen har med militären att 
göra.  

 

 

 

4.4 Analys av mätningar 

   Icke-narrativa berättarmetoder verkar utifrån testresultaten inte vara lämpliga för att 
ensamma förmedla en berättelse. Trots att testmoden har skapats för att förmedla hela 
berättelsen, har ingen uppfattat hela berättelsen korrekt. Eftersom att icke-narrativa 
berättarmetoder kräver publiken att finna ”pusselbitar” med information i spelet och sedan 
lägga ihop dessa till en helhet, är spelaren sällan helt säker på vad det ”rätta svaret” är. En 
feltolkning kan leda till allt grövre följdfel. På grund av detta verkar det som att icke-
narrativa berättarmetoder måste kompletteras av narrativa berättarmetoder. Däremot 
uppskattar en del av testpersonerna att de får spela spelet utan att avbrytas av 
filmsekvenser. Snarare än att ersätta narrativa berättarmetoder kan de användas till att 
minska kvantiteten av de mer konventionella narrativa metoderna.  

   Ett antal oklarheter bland testpersonerna kan tillskrivas brister i moden. Det har från 
början varit tänkt att den attackhelikopter som finns i moden skulle föreställa en rysk 
helikopter av modell Ka-50. Denna skulle textureras med en stor mängd ryska stjärnor för 
att påvisa dess nationalitet. Tyvärr har den 3D-modell som har skapats inte fungerat bra i 
spelet. Detta kan antas ha orsakat osäkerhet om helikopterns och de invaderande 
styrkornas nationalitet. Även de fotburna soldaternas identitet har varit oklar. Detta hade 
kunnat åtgärdas genom att ge dessa armbindlar med hakkors. Slutligen hade fler 
identifierat spelarens avatar som svensk om hans ärmar liknat de på en svensk uniform. 
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   Det har redan konstaterats att icke-narrativa berättarmetoder kan beskrivas som ett 
pussel, där spelaren måste finna ledtrådar i spelet och lägga ihop dessa till en helhet. På 
grund av detta kan spelare som misstolkar vissa saker i början därefter göra allt grövre 
feltolkningar, eftersom att tolkningar av ny information kommer ske utifrån de tolkningar 
personen gjort av tidigare ledtrådar. Det är därför viktigt att de icke-narrativa 
berättarmetoderna blandas med konventionella berättarmetoder med vilka den allra 
viktigaste informationen förmedlas. På detta vis är det möjligt att styra in spelaren på rätt 
spår. 

 

4.4.1 Spelvärlden 

  Undersökningen har påvisat att spelvärlden i sig inte klarar av att förmedla en berättelse. 
Även om viss information, såsom tidsepok samt geografisk och kulturell identitet når fram 
med förhållandevis stor framgång, är det svårt att förmedla en bakgrundsberättelse. De 
flesta spelare verkar inte kunna urskilja och tolka de ledtrådar som förmedlas genom denna 
berättarmetod. Som positivt kan ses att den extra baktanke bakom hur spelvärlden ska se ut 
ger något oväntade resultat. Testpersoner har påpekat att spelvärlden känns trovärdig och 
svensk tack vare spelvärldens heterogena arkitektur. En annan positiv faktor är att 
spelvärlden är den allra minst påträngande icke-narrativa berättarmetoden. Spelaren kan gå 
igenom spelvärlden och titta på den medan denne spelar. 

 

4.4.2 Stilla händelser 

  Stilla händelser har fördelen att de utöver att vara kostnadseffektiva även är en 
framgångsrik berättarmetod. De stilla händelserna har gått snabbt att implementera och 
kan jämsides spelvärlden anses vara den minst påträngande icke-narrativa 
berättarmetoden. Eftersom att stilla händelser i regel är stora, såsom en kraschad helikopter 
eller ett helt rum, är de även lätta att finna för den intresserade. Undersökningen har även 
indikerat att en stor andel av testpersonerna finner de stilla händelserna och kan ägna olika 
uppmärksamhet till dessa beroende på intresse. 

 

4.4.3 Skriptade händelser  

  Skriptade händelser är en berättarmetod som redan är utbredd idag. Problemet med 
skriptade händelser är att de är tidskrävande att skapa, vilket gör den ekonomiska fördelen 
över en filmsekvens liten. Samtidigt är de skriptade händelserna bra på att dra till sig 
uppmärksamhet, eftersom att de låter och rör på sig, till skillnad från de andra icke-
narrativa berättarmetoderna. 

   Av alla icke-narrativa berättarmetoder är skriptade händelser den mest påträngande och 
den dyraste. Just det faktum att skriptade händelser är så påträngande innebär att de på ett 
tydligt vis informerar spelaren om att det är något intressant som pågår. Det största 
problemet med skriptade händelser är att de bara sker under en begränsad tidsram. Detta 
innebär att spelaren inte kan studera det närmre om det fångar dennes intresse. Samtidigt 
blir många spelare skrämda av våldsammare skriptade händelser och upplever dessa som 
ett hot snarare än information som förmedlas. 
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4.4.4 Skyltar 

   Skyltar är den sista berättarmetoden. Skyltar har visat sig vara betydligt lättare att missa 
än de andra berättarmetoderna. Detta beror dels på deras ringa storlek och dels på att 
testpersonerna, som inte är vana vid icke-narrativa berättarmetoder, inte förstår att viktig 
information kan förmedlas på detta vis. 

Däremot har det visat sig att de personer som läser skyltarna snabbt och effektivt kan ta till 
sig förhållandevis stora mängder information och snabbt tolka denna rätt. Problem uppstår 
först när testpersonerna ska försöka lägga ihop informationen från ett flertal skyltar till en 
helhet. Samtidigt kan en feltolkning av en skylt innebära till att allt grövre feltolkningar 
inträffar för varje skylt. Skyltar är däremot lätta att göra i stora kvantiteter. Det är möjligt 
att återanvända tidigare gjorda skyltar och byta texturer på dessa för att förmedla ny 
information. Av denna orsak kan skyltar anses vara en ekonomiskt fördelaktig samt tydlig 
metod att förmedla djupare, frivillig information. 
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5 Slutsatser 
   Den genomförda undersökningen indikerar att de icke-narrativa berättarmetoderna inte 
klarar av att ensamma förmedla en berättelse korrekt och i sin helhet. Trots detta verkar 
testpersonerna ha uppskattat de icke-narrativa berättarmetoderna. Testpersonerna har 
uttalat sig positivt om att de har kunnat ta del av berättelsen utan att avbryta sitt spelande. 
Detta kan kopplas till Adams och Rollings (2003) argument om att spelare upplever spel 
som mer prisvärda, ju större andel av speltiden som består av interaktiva moment. 

  Galuzins (2009) förslag att bestämma en bakgrundsberättelse för en spelvärld innan den 
börjar byggas har bidragit till en trovärdig spelvärld som har hjälpt till att förmedla vilken 
situation som råder. En majoritet av testpersonerna har uppfattat att staden som moden 
utspelar sig i är ett mindre samhälle i Sverige. Däremot har många missuppfattat 
berättelsen och gjort antagandet att spelets handling är samtida med byggnaderna. Vidare 
har ingen uppfattat resten av berättelsen som skulle förmedlas genom spelvärlden. 

   En analys av de data som har samlats in indikerar att icke-narrativa berättarmetoder är 
lämpliga till att komplettera narrativa berättarmetoder snarare än att ersätta dessa. 
Eftersom att spelaren måste pussla ihop de ledtrådar som förmedlas genom de icke-
narrativa berättarmetoderna, är spelaren sällan helt säker på vad det ”rätta svaret” är. Ett 
väntat resultat har varit att en del av testpersonerna, främst de med litet intresse för 
berättande, har uppskattat att de har fått spela igenom moden utan att avbrytas av 
filmsekvenser.  

 

5.1 Resultatsammanfattning 

   Frågeställningen har varit om icke-narrativa berättarmetoder kan förmedla en berättelse i 
sin helhet och korrekt. Undersökningen indikerar att  så inte är fallet. 

   Resultaten av undersökningen indikerar att de stilla händelserna både är lätta att 
upptäcka och är framgångsrika med att förmedla den tänkta informationen. Detta har berott 
på de stilla händelsernas storlek. Trots deras storlek har de ändå inte uppfattats som 
påträngande. Skyltarna har ofta missats av testpersonerna. Undersökningen indikerar att 
detta beror på att testpersonerna inte har insett att det skulle gå att förmedla något genom 
skyltar. Det har däremot visat sig att de personer som har läst skyltarna har tagit till sig vad 
som skyltarna har varit tänkta att förmedla. Ett oväntat resultat i undersökningen har varit 
att flera av testpersonerna missade de skriptade händelserna eftersom att de har sett dem 
som hotfulla. Ett annat problem med skriptade händelser är att de bara inträffar under en 
kort stund. På grund av detta måste spelaren börja om banan från början för att se det igen 
om spelaren skulle missa det. Spelvärlden har lyckats förmedla en viss del av den 
information som den har varit tänkt att förmedla. Testpersonerna har i stor utsträckning 
förstått var spelet utspelar sig samt att det är krig och att samhället är övergivet. Däremot 
har ingen testperson uppfattat någon mer information genom spelvärlden.  

   Testpersoner som är intresserade av berättande har generellt uppfattat mer av berättelsen 
än vad personer utan intresse av berättande har. En grupp som har haft större framgång 
med att tolka berättelsen än andra har varit de testpersoner som tidigare genomfört 
värnplikt. Detta har varit orsakat av utformningen på flera av modens ledtrådar. 
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5.2 Diskussion 

   Detta examensarbete har skapats med frågeställningen om icke-narrativa berättarmetoder 
kan användas som en självstående berättarmetod för att förmedla berättelser i spel. Det 
korta svaret på detta är nej. 

   De icke-narrativa berättarmetodernas brister kan bero på just deras icke-narrativa natur. 
Barthes (1996) menar att ett narrativ kan beskrivas som en rad funktioner i sekvens. Med 
funktion menas i detta fall information. Som exempel kan tas ”Sorgsne Peder svarade i 
telefon”. Denna mening innehåller två funktioner; en beskrivning av Peder som ger läsaren 
en mental bild av personen samt information om vad han gör. Själva konceptet med icke-
narrativa berättarmetoder är som tidigare beskrivits att förmedla en berättelse utan att 
använda en förutbestämd sekvens samt utan att tvinga spelaren att ta del av all information. 
Även Morson (1999) menar att ett narrativ är uppbyggt av funktioner där allt är av 
betydelse. Detta innebär att ett möjligt fel som har gjorts är att denna mod försöker 
förmedla en ursprungligen narrativ berättelse på ett icke-narrativt vis. Resultatet hade 
kunnat bli annorlunda om berättelsen redan från början hade varit icke narrativ. Just på 
grund av att moden inte har serverat spelarna all information i rätt sekvens kan spelarna 
lätt missförstå hela berättelsen. Men detta innebär inte på något vis att icke-narrativa 
berättarmetoder inte är användbara som komplement till de traditionella, narrativa 
berättarmetoderna. För att öka användbarheten av icke-narrativa berättarmetoder kan 
teorier bildas.  

   En av orsakerna till de blandade resultaten är testpersonernas ovana vid icke-narrativa 
berättarmetoder. Dagens dataspel använder sig i huvudsak av filmsekvenser, text och 
dialog till att förmedla berättande. Detta innebär att testgruppen är van vid just denna form 
av berättande. Ett antagande som kan göras är att resultaten hade blivit annorlunda om 
icke-narrativa berättarmetoder hade varit väl etablerade bland spel som redan existerar. 

5.2.1 Spelvärlden  

   I dagens spel dikteras spelvärldens utseenden ofta av hur det faktiskt såg ut eller kan 
väntas se ut på den plats där spelet är tänkt att utspela sig. Det är ovanligt att byggnader av 
olika slag och från olika epoker blandas för att försöka fördjupa berättelsen. Trots att de 
råd som Galuzin (2009) gav inte verkar hjälpa med att förmedla en bakgrundsberättelse, 
underlättas arbetet med att skapa en trovärdig spelvärld om man skriver en 
bakgrundsberättelse för platsen.  

5.2.2 Skyltar 

    Som tidigare nämnts så används skyltar redan idag av ett litet fåtal spel. Orsaken till att 
de tidigare använts så sällan har varit de tekniska begränsningarna: tidigare spelmaskiner 
har saknat den prestanda som krävs för att rendera en skylt med tillräckligt hög upplösning 
för att bli läsbar. Fördelen med skyltarna är att de troligtvis är den billigaste 
berättarmetoden som överhuvudtaget finns. Samtidigt är det möjligt att strö ut många 
skyltar med mycket information utan att de direkt stör spelare som inte är intresserade av 
dessa. 

5.2.3 Stilla händelser 

    Stilla händelser är något som är förhållandevis ovanligt. I det fåtal fall som spel 
innehåller vad som kan beskrivas som stilla händelser i spel idag, är det inte mycket som 
faktiskt berättas. Ofta är de stilla händelserna vittne om saker som spelaren redan fått se 
med hjälp av en filmsekvens, eller så är den stilla händelsen inte relevant för berättelsen.  
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   Den troligtvis största orsaken till att stilla händelser inte används på ett mer medvetet vis 
är att speldesigners inte tänker på dessa som något som i sig kan förmedla något. I Metal 
Gear Solid (Konami, 1999) dödas ett stort antal soldater av en robotninja, vilket visas i en 
filmsekvens. När filmsekvensen är slut kan spelarens avatar gå in i korridoren där detta 
hände. Korridoren är full av lik och blod. Hela denna korridor skulle kunna beskrivas som 
en stilla händelse. Korridoren skulle därför kunna ersätta den filmsekvens som inträffade 
innan. Precis på detta vis skulle stilla händelser användas som en billigare och snabbare 
lösning än att skapa filmsekvenser. 

5.2.4 Skriptade händelser 

   Skriptade händelser är en icke-narrativ Berättarmetod som används i stor utsträckning 
redan idag. Ett problem med metoden är att den i många fall inte kräver mindre resurser 
för att implementeras än narrativa filmsekvenser. En annan nackdel är att det är sannolikt 
att personer som faktiskt är intresserade av berättelsen missar skriptade händelser, 
alternativt uppfattar dessa som hotfulla och gömmer sig. 

   Trots dessa nackdelar finns det minst två argument för att använda sig av skriptade 
händelser istället för traditionella filmsekvenser. Det första av dessa härstammar ur Adams 
och Rollings (2003) resonemang om att spelare upplever spel mer prisvärda ju större andel 
av den tid man tillbringar framför spelet som går åt till att spela. Det andra härstammar ur 
Björk och Holopainens (2004) term, Constant Reality Logic. Denna innebär att det är 
möjligt att få en högre grad av inlevelse i spelet genom att konstant spela sin roll. 

 

5.3 Framtida arbete 

Omfattande arbete kan genomföras för att vidare utvärdera de icke-narrativa 
berättarmetoderna. Eftersom att icke-narrativa berättarmetoder är ett nytt begrepp så finns 
ingen tidigare forskning inom området. Det förefaller därför naturligt att omfattande 
fördjupningsarbete inom området kan bedrivas i framtiden. 

   Det finns ett antal förändringar som troligtvis hade kunnat genomföras på den studie som 
nu genomförts med lite extra tid. Dessa förändringar skulle omfatta att den fientliga 
attackhelikoptern skulle likna en rysk attackhelikopter så som ursprungligen planerats. Till 
detta skulle spelarens armar textureras om till att likna svenska uniformsarmar. De 
nynazistiska fienderna skulle även kunna få uniformer med hakkors eller andra 
nynazistiska kännetecken. Troligtvis skulle detta innebära att spelarna lättare kan 
identifiera parterna samt inse att det faktiskt finns tre olika parter i spelet. Utöver detta 
kunde studien även omfattat fler testpersoner. 

   I en framtida studie skulle testpersonerna kunna informeras om att de ska försöka pussla 
ihop just en berättelse. Detta beroende på att en del av testpersonerna i denna undersökning 
har varit intresserade av allt annat än just berättelsen. Många gjorde istället antagandet att 
de skulle finna brister i spelet. 

   För att testa teorin om att en stor del av de negativa resultaten i denna undersökning 
beror på ovana vid icke-narrativa berättarmetoder skulle det vara fördelaktigt att 
genomföra en längre undersökning där ett flertal banor skapas. I denna undersökning 
skulle testpersonerna få vänja sig vid icke-narrativa berättarmetoder på den första banan, 
för att sedan testa hur mycket samt hur korrekt testpersonerna uppfattar det som berättas på 
den andra och tredje banan. Framtida forskning skulle även kunna titta på hur mindre vana 
spelare förhåller sig till icke-narrativa berättarmetoder. Detta skulle kunna ske genom att 
man skapar ett betydligt enklare spel än vad som använts i den här undersökningen. 
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Ytterligare något som inte berörts i detta arbete är hur stor inlevelse spelare får i ett spel 
som använder sig av icke-narrativa berättarmetoder i jämförelse med ett spel som istället 
använder sig av mer konventionella metoder. Ett slutgiltigt förslag på framtida forskning är 
att genom text eller filmsekvens ge spelaren bakgrundsberättelsen samt information om 
vad spelaren ska göra i början av banan och därefter ge spelaren ytterligare information om 
berättelsen genom icke-narrativa berättarmetoder. Eftersom att ovana spelare inte känner 
till de konventioner som finns inom dataspel, är det möjligt att göra antagandet att de 
lättare skulle ta till sig icke-narrativa berättarmetoder. 

   Icke-narrativa berättarmetoder verkar vara ett bra komplement till filmscener och andra 
narrativa berättarmetoder. Det förefaller därför att framtida kommersiella spel skulle kunna 
använda betydligt mer icke-narrativa berättarmetoder än vad som görs idag. Det är 
självklart att berättandet är och kommer förbli en viktig del av dataspel. Däremot får 
användandet av filmsekvenser och dialog inte gå till överdrift så som det har gjort i 
exempelvis Metal Gear Solid 4 (Kojima Productions, 2008). Med andra ord kan icke-
narrativa berättarmetoder användas för att leverera en djupare berättelse utan att öka 
kvantiteten filmsekvenser. Samtidigt är icke-narrativa berättarmetoder en betydligt mer 
kostnadseffektiv lösning än just filmsekvenser och dialog.  
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Bilaga 1 

 

Namn: 

 

Kön: □Man □Kvinna 

 

Kunnig inom militaria: 

 

□Inte alls 

□Lite 

□Från actionfilmer 

□Genomfört lumpen 

□Kan mycket 

 

Tidigare vana av First Person Shooters: 

 

□Ingen 

□Spelat enstaka gånger 

□Hyfsad vana 

□Spelar regelbundet 

□Spelar ofta 

 

Generellt sett, hur intresserad är du av berättande i spel: 

 

□Brukar hoppa över filmscener och dialog 

□Inte värst mycket 

□Är likgiltig inför berättande 

□Är intresserad 

□Är mycket intresserad 

□Tycker berättelsen är den viktigaste delen av ett spel 
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Observation 

 

□Tre kronor-logo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

□Skylt: Thors kämpar 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

□Skylt: Harmundsberg 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
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□Skylt: Camp Gustaf 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

□Skylt: Löpsedel 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

□Skylt: Trafikskylt 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
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□Skylt: Akademiepapper 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

□Skylt: Harmundsbergs L:M 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

□Skylt: Tidning 1 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
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□Skylt: Soldf 2018 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

□Skylt: Tidning 2 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

□Slutsekvens 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
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Intevju 

 

Återberätta den uppfattade berättelsen: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

Berätta om platsen: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

Följdfråga 1: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

  



 

 7 

Följdfråga 2: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

Följdfråga 3 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 


