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Sammanfattning 
 

I detta arbete står samspelet mellan spelmekanik och termen narrativ i fokus. Ofta 
läggs stor vikt på ett videospels spelmekanik för spelets betydelse. Det finns delade 
meningar om vilken betydelse berättelsen har för ett spel. Problemställningen är: 
Hur påverkar inbäddat narrativt material en spelares tolkning av spelmekaniken i ett 
spelmoment? 

Utifrån problemställningen undersöktes skillnaden i upplevelse för spelare att spela 
ett spelmoment när spelet har en inbäddad berättelse mot när det saknar en sådan 
berättelse. Två demospel skapades. Spelmekaniken hos dem båda var identiska, men 
det ena innehöll inbäddat narrativt material. Demospelen testades och enkätfrågor 
besvarades av två testgrupper. I undersökningen deltog totalt 15 personer, 4 kvinnor 
och 11 män, med stor geografisk spridning. Resultatet tyder på att berättelsen 
påverkade spelarens spelstrategier. Framtida arbete kan omfatta fler testpersoner och 
en mer välutvecklad produkt med mer avancerat spelmekanik och en mer 
genomtänkt berättelse. 

Nyckelord: Berättelse, kontext, narrativ, spelmekanik.
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1 Introduktion 

Dagens stora videospelsproduktioner innehåller ofta någon form av berättelse. Den används 
för att sätta spelets gameplay, dvs dess utmaningar och möjliga handlingar, i ett 
sammanhang, för att ge spelaren någon form av tydlig belöning efter att ha klarat av sådana 
utmaningar och för att öka spelets nöjesvärde och spelbarhet (Adams & Rollings, 2007). 

Inom datorspelsutveckling förekommer en rad olika aspekter som man bör ta hänsyn till för 
att åstadkomma ett funktionsdugligt spel. Schell (2008) menar att ett spel kan brytas ned i de 
fyra huvudkomponenterna mekanik, berättelse, estetik och teknologi. Mekaniken är ett spels 
procedurer och regler. Berättelse är sekvensen av händelser som uppstår i spelet. Estetik är 
hur ett spel uppfattas med sinnena, hur det ser ut, hörs, och annat. Teknologin är det 
material och interaktioner som behövs för att göra spelet möjligt. Schell (2008) menar att 
ingen av dessa komponenter är viktigare än någon annan komponent. Var och en har en 
likvärdigt kraftfull effekt på spelarens upplevelse av spelet och förtjänar därmed lika stor 
uppmärksamhet av spelutvecklaren. Av särskilt intresse för detta arbete är mekanik och 
berättelse. 

Vad har berättelsen för inverkan på en spelares syn på ett spels spelmekanik? Spelmekanik 
och berättelse samverkar i varierande grad inom olika spel, men båda är i stort separata delar 
av den mjukvara som är ett videospel (Juul, 1998). Spelmekaniken står för sig själv, och ger 
upphov till de delar som faktiskt får en att definiera produkten som ett spel och inte 
någonting annat. Men borde inte berättelsen innebära någon skillnad i hur spelmekaniken 
ses av olika spelare, eftersom det fortfarande skapas och spelas videospel med spelmekanik 
som i stort inte skiljer sig från betydligt äldre produkter? Enligt min uppfattning borde 
berättelsen ha en effekt på hur en spelare ser på ett stycke spelmekanik och den gameplay 
som spelmekaniken kan ge upphov till. 

Detta arbete syftar till att undersöka effekten av berättelsen, genom att låta spelare spela 
igenom ett spel, eller en avgränsad del av ett spel, både med och utan berättelse kopplat till 
sig. När spelmekaniken som underbygger spelet förblir lika, och den enda förändringen är 
förekomsten av en berättelse, borde man kunna se vilken effekt berättelsen har på en spelares 
syn på spelets mekaniska innehåll. 

Till detta syfte har två demospel skapats. Båda innehåller ett identiskt spelmoment, där 
spelare skall passera igenom en bana under tidsbegränsning och med straffåtgärder om 
spelaren avviker från banan. Dock skiljer sig demospelen åt genom att det ena, men inte det 
andra, dessutom innehåller berättande material i form av i förväg skriptade sekvenser, som 
visar bilder och utskrift av text. Spelare som spelar igenom det ena demospelet kommer att få 
se en sådan berättarsekvens innan genomgången av spelmomentet, samt en av tre möjliga 
berättarsekvenser efter spelmomentet beroende på vilket resultat som uppnåddes under 
spelmomentet. Två testgrupper får spela igenom varsitt demospel, och en enkätundersökning 
efteråt är tänkt att visa den skillnad som berättelsematerialet innebär för deras tolkning av 
spelmomentet och dess spelmekanik. 
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2 Bakgrund 

Jag inleder det här arbetet med att gå igenom en relevant term. Jag använder ordet videospel 
som ett gemensamt uttryck för både datorspel och tv-spel. I detta avsnitt går jag igenom 
viktig teoretisk bakgrund som underbygger resten av mitt arbete. Jag börjar med att gå 
igenom vad spelmekanik är samt viktiga aspekter kring detta. Jag fortsätter med hur 
berättelser kan ta sig uttryck i videospel. Till slut går jag igenom hur spelmekanik och 
berättelse i spel kan samverka med varandra inom ett videospel, samt en del samlade åsikter 
från olika källor om vad detta kan ha för inverkan och praktiskt betydelse. 

2.1 Spelmekanik 

Spelmekanik står i fokus i detta arbete och kan beskrivas på många olika sätt. Lundgren och 
Björk (2003) menar att ett stycke spelmekanik helt enkelt är vilken som helst del av ett spels 
regelsystem som täcker en enda specifik form av interaktion som spelaren kan utföra under 
spelets gång. Ett spel kan bestå av många enskilda sådana mekanismer, och olika typer av 
mekanismer kan återfinnas hos flera olika spel. Mer allmänt kan spelmekanik beskrivas som 
de specifikationer som har gjorts angående hur ett spel skall fungera (Adams & Rollings, 
2007). Schell (2008) menar att spelmekaniken är kärnpunkten av vad ett spel egentligen är, 
de interaktioner och förhållanden som återstår när berättelse, teknologi och estetik har 
avlägsnats. 

Ibland används ordet ”kärnmekanik” i förhållande till videospel och spelmekanik. Sicart 
(2008) menar att kärnmekaniken hos ett spel är de delar av ett spels spelmekanik som 
upprepande gånger används av en agerande part (antingen spelaren eller olika delar av 
övriga spelmekaniken) för att uppnå ett belönande sluttillstånd. Till exempel, de handlingar 
som en spelare kan utföra som är centrala för att nå slutet av ett videospel är då en del av 
kärnmekaniken. Adams och Rollings (2007) definierar dock kärnmekaniken som den data 
och de algoritmer (steg-för-steg procedurer) som precist definierar spelets regler. Utöver 
detta avgör kärnmekaniken enligt dem hur spelet faktiskt fungerar och hur spelaren tillåts att 
interagera med spelet. Detta liknar mer andra beskrivningar av den generella spelmekaniken, 
men denna definition bör även göra det enkelt att skaffa sig ett begrepp om ett spels 
mekaniska sida. Adams och Rollings kallar kärnmekaniken spelets hjärta, eftersom det 
frambringar spelets gameplay. De definierar gameplay som de utmaningar en spelare måste 
bemöta för att klara av spelets mål, samt de handlingar som spelaren kan utföra för att 
bemöta dessa utmaningar. Gameplay är det huvudsakliga sättet som ett spel underhåller en 
på. Spelmekaniken frambringar spelets utmaningar, och fastställer reglerna som gäller för 
dessa utmaningar samt de handlingar som spelaren kan utföra. På detta sätt uppstår 
gameplay från spelarens interaktion med spelmekaniken. 

Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) har föreslagit och definierat MDA-modellen som ett 
verktyg för att analysera och förstå spel. MDA står för Mechanics, Dynamics och Aesthetics. I 
deras modell definieras mekaniken som de enskilda komponenterna av spelet som fungerar 
på den nivå som sysselsätter sig med algoritmer och de data som används till dem, enkelt 
uttryckt de grundläggande regler som spelet följer. Dessa designas och implementeras av 
spelutvecklarna. Dynamiken i MDA-modellen definieras som det beteende som uppstår 
medan spelet är igång, som en följd av hur spelaren interagerar med spelets mekanik samt 
hur de olika delarna av spelmekaniken interagerar med varandra under körtid. Den sista 
punkten, estetiken (som i detta fall är någonting annat än vad Schell (2008) menar när han 
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använder uttrycket), beskriver de känslor och reaktioner som uppstår när spelaren 
interagerar med spelets system. 

Hunicke, LeBlanc och Zubeks (2004) definition av mekaniken i MDA-modellen verkar 
överensstämma något med Adams och Rollings (2007) definition av kärnmekanik, medan 
dynamiken i modellen till viss del kan överensstämma med Adams och Rollings definition av 
gameplay. Hunicke, m.fl. verkar dock även använda estetiken för att analysera och definiera 
olika typer av gameplay, så det kan råda en viss gränsövergång mellan dynamik och estetik 
när man försöker se på gameplay. Den viktiga punkten här dock, är att spelmekanik och 
gameplay är separata ting. Gameplay uppstår som en följd av att spelaren interagerar med 
olika delar av spelmekaniken som i sin tur interagerar med varandra (Adams & Rollings, 
2007; Hunicke, m.fl. 2004). Spelutvecklare har direkt kontroll över den mekanik som utgör 
spelets grund, men enbart indirekt kontroll över spelets dynamik och estetik. 

Som jag då ser det, har man som spelutvecklare enbart indirekt kontroll över stora delar av 
ett spels gameplay, eftersom mycket av det är beroende av spelarens egen interaktion och 
personliga tolkning av det han upplever. Denna tolkning av spelet och dess gameplay från 
spelarens sida bör även vara beroende av annat innehåll i spelet än dess spelmekanik, vilket 
kan härledas från att spel med i grunden väldigt likartad spelmekanik kan ge helt olika 
upplevelser för spelaren. Utgår man från att andra aspekter än spelmekaniken, som 
berättelse eller utseende, kan påverka en spelares gameplay-upplevelse, även i liten grad, kan 
man dra slutsatsen att även om en spelutvecklare kan åstadkomma identisk spelmekanik 
mellan två olika spel, kommer övriga aspekter av spelet att kunna förändra spelarens syn på 
spelets gameplay och därmed deras tolkning av upplevelsen. Det jag vill få sagt, är att medan 
det är möjligt för en spelutvecklare att åstadkomma identisk spelmekanik hos två olika spel, 
så är det omöjligt för denne att åstadkomma identisk gameplay mellan två separata spel. 

Schell (2008) menar att anledningen till att många spel liknar varandra så mycket är att de 
använder samma uppsättning av möjliga handlingar som spelaren kan utföra. Schell menar 
vidare att de handlingar som en spelare kan utföra är så viktiga för ett spels mekanik att om 
en enda möjlig handling modifieras så får man ett helt nytt spel. Jag har tidigare tagit upp 
Adams och Rollings (2007) mening att gameplay är ett spels främsta källa till underhållning. 
En del av deras definition av gameplay (som framstår från spelmekaniken), är att det består 
av de handlingar som en spelare kan utföra för att bemöta de utmaningar som ett spel 
erbjuder. Om man ser på alla ovanstående yttranden, kan Schells (2008) mening tolkas som 
att om mekaniken hos enbart en enda möjlig spelarhandling ändras, åstadkommer man en 
helt ny form hos spelets gameplay, alltså ett helt nytt spel. Allt detta kan ses som ytterligare 
en indikation på hur skiftande ett spels gameplay är, samt ytterligare antyda svårigheterna 
med att åstadkomma identisk gameplay mellan två olika spel. 

2.2 Berättelse i spel 

En viktig term för denna del av texten är narrativ. Det finns delade meningar om vad som 
kan räknas som ett narrativ, men sammanfattningsvis kan narrativ beskrivas som en sekvens 
av händelser som är länkade kronologiskt och har ett orsakssammanhang (Simons, 2007). 
Inom spelsammanhang används ordet oftast i den enkla meningen återgivandet av händelser 
från en person (eller ett system) till en annan person (Järvinen, 2008). Det har även sagts att 
det är ett särskilt sätt att strukturera information på (Järvinen, 2008). Vad jag kan se, 
betecknar narrativ en form för att berätta någonting, där materialet kan vara vadhelst som 
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kan återges. Narrativ används ofta i samband med fiktion, men själva begreppet är 
oberoende av vilken typ av information som återges, det kan likväl handla om icke-fiktion. 
Narrativ kan användas både som ett substantiv och ett adjektiv, som ett självständigt verk 
eller en egenskap hos ett självständigt verk. En besläktad term som också används i den 
vidare texten är narration, förenklat uttryckt framförandet eller skapandet av ett narrativ. 
Mycket förenklat verkar narrativ handla om berättelser eller att berätta någonting. Saker som 
traditionellt benämns som former av narrativ är böcker och filmer. Inom spelstudier har två 
olika åsiktsläger uppkommit. Det ena är narratologer, som anser att videospel bör studeras 
utifrån klassiska teorier om narrativ, och det andra är ludologer, som anser att spel är för 
olika traditionella former av narrativ för att benämnas som narrativ, och att spel bör studeras 
utifrån deras unika egenskaper (Frasca, 1999; Järvinen, 2008; Simons, 2007). 

Juul (1998) menade redan tidigt att videospel inte är narrativ, som böcker eller filmer 
(eftersom många aspekter av spel skiljer sig från aspekter som identifierats hos traditionella 
narrativ), men att de kan innehålla narration eller narrativa komponenter. Frasca (1999) 
menar någonting liknande, att spel och narrativ inte är samma sak men att vissa spel kan 
producera narrativa sekvenser och därmed narrativt material. De flesta videospel presenterar 
någon form av narrativ inramning. Den narrativa delen är dock inte en del av det som gör ett 
videospel till ett videospel. Juul ansåg snarare att de narrativa komponenterna i ett spel 
brukar vara isolerade från det som gör ett spel till ett spel, interaktivitet och gameplay, och 
att det narrativa ibland till och med kan motverka spel-delen av ett videospel. Narration och 
interaktivitet kan inte inträffa samtidigt. Ett spels symboliska eller metaforiska mening 
(vilket kan tolkas som berättelse eller narrativ) är inte kopplat till spelets underliggande 
program (vilket jag tolkar som mekanik) eller gameplay, utan är godtycklig. Den narrativa 
inramningen, speciellt i actionspel, har aldrig haft någon betydelse, menar Juul, utan 
används som en referenspunkt i dagligt tal eller som ett försäljningsargument. Eftersom 
Juuls arbete kom ut 1998 är det något gammalt, men det är fortfarande mycket i det han 
säger som ger resonans, speciellt om hur det narrativa hålls separat från det interaktiva i ett 
videospel, och att det narrativa är en delkomponent av ett spel snarare än hela spelet. 

Adams och Rollings (2007) menar att mindre videospel sällan har en berättelse, men att 
större videospel ofta har någon typ av berättelse som en del av sitt innehåll. De menar att en 
berättelse hjälper till med att hålla spelarens intresse i spelet vid liv och bidrar till att denne 
fortsätter att spela, för att se vad som händer därnäst. Adams och Rollings menar vidare att 
det finns många sätt som en berättelse kan integreras med spelets gameplay (som uppstått 
från spelets spelmekanik). 

En berättelse kan vara inbäddad (engelska embedded), med i förväg skrivet material som 
presenteras, eller uppstående (engelska emergent), där händelserna framstår som en 
konsekvens av spelmekaniken (Adams & Rollings, 2007; Salen & Zimmerman, 2004). För att 
förtydliga, i det ena fallet upplever spelaren en i förväg skapad berättelse som berättas 
interaktivt för spelaren. I det andra fallet upplever spelaren en sekvens av händelser som kan 
ses i ett narrativt sammanhang och som uppstår från spelmekaniken medan spelaren 
interagerar med spelet. Inbäddat narrativt material, menar Salen och Zimmerman (2004), är 
designat för att ge en motivering för de händelser och möjliga handlingar som finns i spelet 
och för att få spelaren att uppleva det inbäddade materialet som sammanhanget i en 
berättelse. Uppstående narrativt material reflekterar de val spelaren gör och erbjuder därmed 
varje spelare en unik upplevelse för varje gång de spelar igenom de delarna av spelet. Den 
exakta upplevelsen beror på spelarens interaktion med spelet. I princip använder de flesta 
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videospel både inbäddat och uppstående material genom en kombination av förskrivet icke-
interaktivt material och interaktiva spelmoment. Enligt Salen och Zimmerman ger det i 
förväg skapade och inbäddade materialet ett sammanhang till det uppstående materialet. 

Schell (2008) menar att det finns två metoder för interaktivt berättande i spel som 
dominerar speldesign. Den ena metoden kallar han för ”pärlor på en tråd”. Man presenterar 
en icke-interaktiv berättelse (tråden) genom en icke-interaktiv metod som en bit text eller en 
animerad sekvens, följt av att man låter spelaren spela igenom ett interaktivt spelmoment 
(pärlan) med ett visst mål. Spelaren har möjligheten att uppleva en väl uppbyggd berättelse, 
med perioder av interaktivitet och utmaningar, där bitarna av berättelse och nya utmaningar 
fungerar som en belöning för spelaren för att ha klarat av tidigare utmaningar. Schell anser 
att detta system kan vara en fin balans mellan gameplay och berättande. Den andra metoden 
han tar upp är den om ”Berättelse-maskinen”. Han menar att om man ser en berättelse som 
en sekvens av händelser som blir återgivna, kan ett bra spel vara som en ”berättelse-maskin”, 
som genererar en sekvens av intressanta händelser när man interagerar med det under 
spelande. Detta liknar Salen & Zimmermans (2004) beskrivningar av uppstående narrativt 
material. 

2.3 Samspel mellan spelmekanik och berättelse 

2.3.1 Samspelet 
Järvinen (2008) tar upp spelretorik, som han menar handlar om hur systemet hos ett spel 
intalar spelare att interagera med spelet och hur systemet håller spelarna intresserade i 
spelets utmaningar och mål. Under sin inledande genomgång av spelretorik, nämner 
Järvinen att detta särskilt är kopplat till ett spels tema. Järvinen definierar i detta fall tema 
som spelets ämne eller narrativa inramning. Han menar att temat används för att sätta 
spelets regler i ett slags sammanhang som ger dem ytterligare betydelser än deras 
systematiska betydelse, alltså deras bokstavliga betydelse. Järvinen menar att temat kan 
avlägsnas från de systematiska delarna av spelet, men att det fortfarande är nödvändigt att 
analysera temat i förhållande till de systematiska delarna. Hans argument är att tema är en 
metaforisk konstruktion som översätter spelets inre system och dess beteende till en annan 
form, en form som han själv menar möjligtvis är enklare för spelare att förstå än den rena 
datalogiken hos spelets system. Om man använder Järvinens (2008) betydelse av tema, 
vinklat mot narrativ inramning istället för ämne, skulle man kunna förenkla ovanstående text 
som att man med narrativt material ger spelmekanik ett slags sammanhang som går utöver 
det tekniska och mekaniska hos spelmekaniken (minns att spelmekaniken används för att 
implementera ett spels regelverk). Vidare förenklat, verkar detta ha möjligheten att göra det 
enklare för spelare att förstå spelet. Detta kan alltså tolkas som en påvisning att narrativt 
material kan påverka en spelares tolkning eller upplevelse av spelets mekanik, även om det 
inte utgör hela sanningen om exakt hur det kan påverka spelaren, vare sig i ett stort eller litet 
omfång. 

Spel kan vara abstrakta eller representerande, vilket är mått på hur nära spelets innehåll 
simulerar verkligheten. Abstrakta spel har godtyckliga (icke verklighetsförankrade) 
spelregler. I ett abstrakt spel fördjupar spelaren sig inte i en fiktiv spelvärld och spelvärlden 
har därmed inte någon större roll i sammanhanget. Spelet spelas för spelets egen skull (dess 
spelmekanik och gameplay) och saknar ett sammanhang i form av en narrativ inramning 
(Adams & Rollings, 2007; Järvinen, 2008). Motsatsen existerar i ett representerande spel, 
där spelaren får tillåtelse att låtsas mycket mer. Spelvärlden är i större grad 
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verklighetsförankrad, vilket innebär att spelaren kommer dit med vissa förväntningar av 
spelets innehåll (Adams & Rollings, 2007). 

Sheldon (2004) menar att när man skapar ett spel med en berättelse, bör berättelse och 
gameplay utvecklas med lika stor uppmärksamhet. Att skapa ett sådant spel är en balansakt, 
om den ena komponenten inte får tillräckligt med uppmärksamhet så kommer den 
komponenten att verka svag. Adams och Rollings (2007) verkar indirekt styrka det 
sistnämnda genom deras mening att gameplay som inte passar in i en berättelses 
sammanhang förstör spelarens inlevelse i berättelsen, precis som dåligt bruk av 
berättartekniker förstör en berättelse. Minns även Schell (2008), som menar att alla fyra 
huvudkomponenter ett spel kan brytas ned i bör få lika stor vikt och uppmärksamhet, 
inklusive mekanik och berättelse (vilket också till viss del reflekterar Sheldons mening). 
Adams och Rollings (2007) är dock även av meningen att berättelsen måste tjäna spelet, inte 
tvärtom, samt att gameplay bör komma i första hand vid spelutveckling, eftersom det 
erbjuder den huvudsakliga underhållningen i ett spel. 

2.3.2 Synpunkter på samspel 
Raph Koster (2005) menar att spel utgörs av mönster och att det handlar om att lära sig 
dessa mönster. Vidare menar han att spel tränar spelaren att se förbi vadhelst fiktion som 
mönstren i ett spel är iklätt, för att kunna se de underliggande matematiska mönstren; detta 
tolkar jag förenklat som att se förbi berättelsen till det rent abstrakta systemet som utgör 
själva spelets spelmekanik. Koster påstår vidare att av denna anledning så är spelare väldigt 
bra på att se förbi fiktion. 

Som ett exempel tar Koster (2005) upp arkadspelet Death Race (1976), som har som premiss 
att köra över fotgängare med en bil för att samla poäng. Spelets innehåll fick det borttaget 
från marknaden (enligt Koster det första videospelet som någonsin råkade ut för detta) på 
grund av åsikter från allmänheten (även om dåtidens grafik enligt Koster inte var särskilt 
övertygande), men Koster menar att rent mekaniskt är spelet inte olikt vilket spel som helst 
som handlar om att fånga in objekt som rör sig på skärmen. Han använder det faktum att han 
kan beskriva detta spel som sådant som ett argument för att ett spels fiktiva ”klädsel” för det 
mesta är av ingen betydelse för vad spelet innerst inne egentligen handlar om. Koster påstår 
även att det faktum att spelare tränas till att se förbi fiktionen till själva den abstrakta 
mekaniken, är anledningen till att många spelare bagatelliserar våld i spel när kritik mot spel 
av denna anledning tas upp. 

Det intressanta med exemplet från en annan synpunkt är dock det faktum att enbart ett litet 
stycke fiktion (en berättelse) ledde till en stark reaktion hos allmänheten för ett spel som 
annars använde en välkänd form av spelmekanik och inte var särskilt grafiskt övertygande. 
Detta antyder att narrativt material ändå kan ha en stor effekt på en persons tolkning av 
spelets innehåll, till och med på en liten skala som t.ex. ett gammaldags arkadspel (som till 
viss del är begränsad i omfång). Kosters ståndpunkt verkar dock vara att denna effekt 
minskar med tiden i takt med att en spelare blir mer familjär med spelet och dess mekanik. 

Adams och Rollings (2007) menar också att det generellt är så att ju mer en spelare förstår 
ett spels kärnmekanik desto mindre betyder spelvärlden och dess innehåll. Om en spelare 
spelar igenom ett spel om och om igen, kommer de bli medvetna om ett spels mekaniska 
natur och försöka komma fram till det bästa sättet att spela för att klara spelet. Att bemästra 
mekaniken kräver att man tänker abstrakt och fiktion kan störa spelaren. De börjar se förbi 
fiktionen och enbart sätta betydelse till de spelmekaniska handlingar som de behöver 
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använda för att vinna. De menar dock även att abstrakt spelande på detta vis, där spelvärlden 
och dess fiktion ignoreras, vanligtvis återfinns hos erfarna spelare. För att skapa och 
bibehålla intresset hos en ny spelare är spelvärlden nödvändig. De säger att det inte är 
spelmekaniken som får en potentiell spelare att välja ut spelet i en affär, utan fantasierna den 
erbjuder. 
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3 Problemformulering  

På många olika sätt läggs stor vikt på ett videospels spelmekanik för spelets betydelse. Det 
definierar trots allt hur spelet kommer att fungera när det väl sätts i bruk. Och trots många 
olika åsikter om vilken betydelse eller värde det i slutändan har (Schut, 2003), innehåller de 
flesta moderna videospel nu en berättelse i en eller annan form, vanligtvis med hjälp av 
inbäddat, i förväg skapat, narrativt material. Frågor som kan ställas är bland annat vilken och 
hur stor påverkan en berättelse har på en spelares intryck av ett spel? Hur integrerade kan 
berättelse och spelmekanik bli, och i hur stor mån kan man hålla isär dem när man skapar 
moderna spel? 

Man kan argumentera för att ett videospels berättelse påverkar helhetsintrycket av spelet, 
hur den totala upplevelsen blir. Men hur inverkar en berättelse på en mindre skala, de riktigt 
små delarna av ett spel? Inom dagens spelutveckling, där aspekter av ett spel har ett mycket 
stort omfång, kan det vara av betydelse att vara medveten om viktiga spelkomponenters 
effekt på en mindre skala. 

Vilket leder till det problem som jag bygger detta arbete på: 

Hur påverkar inbäddat narrativt material en spelares tolkning av spelmekaniken i ett 
spelmoment? 

För att undersöka det angivna problemet, har två demospel med ett begränsat spelmoment 
skapats. Spelmekaniken hos dem båda kommer att vara identiska, men det ena kommer att 
ha inbäddat narrativt material. Demospelen testas av två testgrupper. 

Observera att det är spelarens tolkning av spelmekaniken som specificeras och inte spelarens 
tolkning av gameplay. Spelmekaniken är den del som tillhandahåller de handlingar som 
spelaren kan utföra och styr de utmaningar spelaren kommer att möta. De möjliga 
handlingarna och utmaningarna är de delar av spelmekaniken som ger upphov till gameplay, 
men gameplay-upplevelsen för varje spelare är någonting subjektivt medan spelmekaniken är 
objektivt implementerad av det underliggande programmet. Man kan garantera identisk 
spelmekanik för alla testpersonerna, men man kan inte garantera identisk gameplay eftersom 
det påverkas av andra delar än enbart spelmekaniken, inklusive det narrativa materialet som 
kommer att finnas i det ena demospelet men inte det andra. Det som är intressant är 
testpersonernas möjliga tolkningar av vad de egentligen gör medan de spelar, och det är 
kommet av vad spelmekaniken tillåter dem att göra. 

3.1 Metodbeskrivning 

Min tanke var att det bästa sättet att undersöka problemställningen är genom att se vilken 
skillnad det innebär för en spelare att spela ett specifikt spelmoment i ett spel när spelet har 
en inbäddad berättelse mot när det saknar inbäddad berättelse. Jag kände dock inte till något 
spel som innehåller en berättelse, där berättelsen kan bortkopplas totalt på en användares 
begäran. För detta arbetes skull har därmed en specialiserad produkt framställts. 

Två demospel har designats och utvecklats. Båda demospelen innehåller ett gemensamt 
spelmoment, där spelmomenten rent abstrakt har identisk spelmekanik; spelare utför rent 
mekaniskt samma saker i båda demospelen. Det ena demospelet innehåller dock utöver det 
huvudsakliga spelmomentet berättelse-relaterat material, som har för syfte att sätta spelets 
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spelmekanik i ett slags narrativt sammanhang. Det andra demospelet innehåller inte något 
sådant material. En huvudpunkt hos arbetet är att själva spelmekaniken i båda demospelen 
förblir identiska, med inkluderandet av berättelse som den enda stora skillnaden dem 
emellan. 

En enkät utformades till varje demospel. Båda enkäterna har många gemensamma frågor, för 
att möjliggöra en rak jämförelse av testresultat mellan de två grupperna. Dock finns det ett 
par unika frågor hos varje enkät, anpassade efter om demospelet de hör till är den med 
berättelsematerial eller inte, för att få in mer information. Dessa tillåter inte en rak 
jämförelse mellan testgrupperna, men kan användas till andra syften. 

Efter slutförandet av projektarbetet och färdigställandet av de två demospelen, gick jag vidare 
till att genomföra den planerade undersökningen. Genom affischering sökte jag efter frivilliga 
testpersoner som delades in i två (2) grupper, en för varje producerat demospel. Varje 
testgrupp informerades om det ena demospelet och blev ombedda att testa det demospel de 
blivit tilldelade. Ingen av testgrupperna informerades om det andra demospelet eller den 
andra testgruppen, för att öka chanserna att bibehålla en viss objektivitet. 

I sökandet efter testpersoner till de två testgrupperna, var det av speciell vikt för mig att 
försöka åstadkomma att urvalet utgjordes av ett jämnt antal män och kvinnor för en balans 
hos enkätsvaren. Enkäten innehöll en punkt där enkätsvarande angav om denne är man eller 
kvinna, vilket gav möjlighet till att, utöver att härleda ett möjligt svar på problemställningen i 
allmänhet, dessutom härleda huruvida det fanns några indikationer på åsiktsskillnader 
mellan män och kvinnor angående problemställningen. Detta var inte kritiskt för den 
huvudsakliga undersökningen av problemställningen, men jag ansåg själv att det kunde vara 
intressant att dessutom undersöka om sådana indikationer fanns, och vad det skulle kunna 
säga. 

På grund av att gensvaret från studenterna vid Högskolan i Skövde inte blev så starkt (enbart 
ett fåtal anmälda var bekräftade Skövde-studenter), utvidgade jag urvalet genom att låta 
bekanta på andra håll i landet affischera bland folk jag själv inte kände. 

Med undantag för att jag försökte dela in testpersonerna så att det skulle finnas lika många 
män och kvinnor i den ena gruppen som den andra, delades testpersonerna slumpmässigt in 
i de två grupperna. Eftersom testpersonerna var mycket utspridda geografiskt, fick 
undersökningen genomföras på elektronisk väg. Demospelen mailades enskilt till varje 
testperson efter anmält intresse. Var och en av dem fick dessutom ett ensidigt dokument med 
en beskrivning av hur spelkontrollerna fungerade, för att de inte skulle fastna vid 
inlärningssteget. 

Efter testningen av demospelen fick testpersonerna, beroende på vilken grupp de tillhörde, 
en av två länkar. Dessa länkar ledde till en nättjänst där jag ställt upp var och en av de två 
enkäterna som användes i undersökningen. Frågorna syftade till att utröna testpersonernas 
tolkningar av spelmomentet i respektive demospel. Tanken var att en jämförande analys av 
svaren från båda grupperna skulle användas för att härleda en slutsats angående 
problemställningen; hur påverkar inbäddat narrativt material en spelares tolkning av 
spelmekaniken i ett spelmoment? 
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3.2 Problematisering av metoden 

Ett antal problem kunde förutses angående detta val av testmetod. För att åstadkomma att 
testresultaten får ordentlig substans (tyngd) i sig, bör produkten som skall testa 
problemställningen, de två demospelen, vara skapade för att främja den saken så mycket som 
möjligt. Detta antyder en längre speltid, så att testpersonerna hinner bilda sig en så konkret 
uppfattning som möjligt för att kunna svara analytiskt. Vidare behövs väldesignad 
spelmekanik som engagerar testpersonerna och uppmuntrar dem att bilda uppfattningar 
som kan inspirera till ordentliga enkätsvar. Till slut behövs en berättelse som kan påverka 
den ena testgruppens syn på sitt demospel nog för att åstadkomma en mer än marginell 
påvisbar skillnad i testresultat gentemot den andra gruppen. Att åstadkomma ett par så pass 
perfekta demospel är dock praktiskt svårt; det kräver tid och resurser. Risken var därmed, att 
demospelen skulle bli för enkla för ett optimalt testresultat. En fullt testbar produkt, som kan 
ge testresultat, var fullt möjligt, men ju bättre produkten till arbetet hade blivit, desto mer 
tydlig marginal hade det blivit mellan enkätsvaren, vilket skulle ge bättre indikationer till 
lösningen på problemställningen. Den praktiska svårigheten i att åstadkomma en produkt 
som ger goda testresultat att analysera, var alltså ett möjligt problem med den valda 
testmetoden. 

Tanken var först att använda enbart vana spelare till undersökningen. Spelutvecklings-
studenterna var den grupp där det var mest troligt att finna vana spelare, och till en början 
planerades urvalet att enbart ske där. Dock framkom det att detta skulle leda till en alltför 
homogen grupp. Därför utvidgades urvalet en första gång till att omfatta alla studenter vid 
Högskolan. Det minskar risken att åstadkomma en alltför homogen grupp. Man bör dock 
fortfarande ha denna risk i åtanke vid ett urval. Testgrupper bestående av enbart vana 
spelare av videospel reflekterar troligen inte befolkningen i stort, vare sig nationellt eller 
internationellt. Detta är en stark påverkningsfaktor för undersökningen. Därför upphörde 
tankarna om att enbart använda vana spelare. Att olika spelare, olika studenter, förmodligen 
har olika typer av smak för vilken sorts spel de vill spela, kan i viss mån ytterligare minska 
det homogena hos testgrupperna. I slutändan fick urvalet utvidgas en andra gång till folk 
utanför Högskolan för att det skulle bli ett tillräckligt antal personer, vilket också kan ha 
minskat det homogena hos testgrupperna. 

Ett annat, relaterat problem, var att bland spelutvecklingsstudenterna vid Högskolan i 
Skövde, finns det väldigt få kvinnliga studenter. En liknande situation kan råda hos andra 
grupper av studenter vid högskolan. Detta försvårade åstadkommandet av balanserade 
testgrupper som innehöll lika många kvinnor som män. Det hela var avhängigt på hur många 
män och kvinnor som faktiskt ställde upp på undersökningen. Syftet med att ha balanserade 
testgrupper var att utröna om det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan män och 
kvinnor i besvarandet av frågeställningen. Något man kunde göra vid en ojämn fördelning 
vore att minska storleken på testgrupperna, för att göra det enklare att ha samma antal män 
som kvinnor, men det skulle minska den möjliga variationen på testresultaten, inklusive 
möjligheten att analysera om det finns några indikationer på tydliga meningsskillnader 
mellan män och kvinnor. Man kunde även åstadkomma en obalanserad grupp, till exempel 
två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor, och göra matematiska omberäkningar av 
testresultaten för att genomföra liknande analyser, men det vore troligen mycket mer osäkert 
angående giltighet. 
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4 Projektbeskrivning  

I detta avsnitt går jag igenom genomförandet av det praktiska arbetet som jag gjorde som en 
del av detta examensarbete. Jag börjar med att gå igenom de tankar och den planering som 
föregick det egentliga arbetet, och beskriver därefter steg för steg hur jag arbetade mig fram 
till de färdiga produkterna, två demospel, som användes i den undersökning som följde. 

4.1 Planering 

Målet var att skapa två demospel, med identisk spelmekanik men där det ena demospelet 
dessutom innehåller inbäddat berättelsematerial. Den logiska tanken var då att först skapa 
demospelet som hade berättelsematerial, och därefter framställa det andra demospelet 
genom att ta bort förekomsten av berättelsematerial för att enbart lämna spelmekaniken 
kvar. Detta innebar att jag valde att skapa demospelen på ett sätt som inte gjorde denna typ 
av modifikation alltför svår. 

Praktiska aspekter påverkade hur produkterna till slut blev, men i början av arbetet fanns ett 
par klara tankar om önskvärda egenskaper hos demospelen. Spelmomentet och dess 
spelmekanik bör vara engagerande för potentiella spelare i så stor grad som möjligt. 
Spelmomentet bör även vara sådant att det åtminstone tar ett par minuter att genomföra, för 
att det skall hinna göra ett intryck på spelarna. Spelmekaniken bör vara sådan att det kan stå 
för sig självt, utan förekomst av narrativt material, samtidigt som det inte bör motsätta sig att 
sådant material inkluderas. Berättelsen som inkluderas i form av inbäddat narrativt material 
i det ena demospelet bör passa ihop med spelmomentet på ett sätt som inte känns artificiellt 
eller påtvingat för en spelare som går igenom materialet. 

Det finns ett antal sätt att enkelt skapa spelprototyper på, som Game Maker, som lämpar sig 
för snabb produktion av spelprototyper för icke-programmerare. Jag ville dock ha full 
kontroll över det möjliga programflödet, för att bättre förstå mig på eventuella problem som 
kunde dyka upp och för att kunna finslipa spelmomentet. Av den anledningen valde jag att 
skapa ett helt nytt program i Java, ett programmeringsspråk jag har större erfarenhet av. 
Program i Java är dessutom plattformsoberoende, och demospelet skulle därmed kunna 
fungera på en rad olika operativsystem vid speltestning, vilket var en bonus. 

4.2 Spelmotor 

Jag ville göra det enkelt att koppla bort berättelsematerialet utan att radera det, eftersom jag 
då skulle kunna ordna två körbara filer, båda demospelen samtidigt, från samma 
programkod. Mina begränsade kunskaper i avancerad grafisk programmering i Java, gjorde 
det nödvändigt att hålla grafiken enkel; enkel uppritning av former, visa färdiga inbäddade 
bilder samt skriva ut text i programfönstret. Det fanns vid tillfället inga bestämda planer på 
exakt vad för slags spelmekanik eller berättelse demospelen skulle ha, men jag hade tydliga 
tankar om vad programmet som skulle köra spelinnehållet behövde för egenskaper och vilka 
av dessa jag kunde åstadkomma. Innan konkreta idéer om spelmekanik och berättelse fanns 
togs beslutet att ordna de programdelar som, oavsett övrigt spelinnehåll, skulle bli 
nödvändiga för körningen av spelet, genom att programmera en primitiv ”spelmotor” för att 
kunna köra vilket som helst spel jag skulle åstadkomma. 
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”Spelmotorn” var ett enkelt program för uppspelning av inbäddat narrativt material i form av 
bild, ljud och text, samt för spelmekaniska moment. Kravet på programmet var att det 
behövde skifta mellan dessa olika delar på ett smidigt sätt, och vara enkelt att modifiera för 
att hoppa över uppspelningen av berättelsematerialet vid skapandet av demospelet utan 
berättelse från programkoden. Med de grundläggande och underliggande programdelarna 
klara hade det varit en möjlighet att specifikt programmera spelmekaniken och uppspelandet 
av berättelsen i programmet. Jag valde istället att få programmet att arbeta utifrån 
generaliserade funktioner och komponenter för att göra det möjligt att fritt skapa olika 
narrativa sekvenser och spelmekaniska moment. Dessa skulle visserligen köras likartat av 
programmet men de skulle ha möjlighet till en stor innehållsmässig variation. Syftet var att 
en användare av ”spelmotorn” skulle ha en stor förmåga att enkelt skräddarsy narrativa och 
spelmekaniska sekvenser som programmet sedan kunde spela upp. Genom att skapa denna 
”spelmotor” först kunde jag få en bättre idé om den spelmekanik och typ av berättelse som 
skulle väljas till de slutgiltiga demospelen, samtidigt som det skulle lämnas väldigt fritt och 
enkelt att implementera dessa idéer. 

Ett videospel är en högst ordnad struktur av flera typer av separata segment och 
komponenter; interaktiva spelsekvenser inramade eller omringade av cutscenes, menysystem 
och resultatskärmar (Newman, 2002). Alla dessa är komponenter som växlas mellan i ett 
spel. Dessa påståenden kunde jag enkelt översätta till att programmera ”spelmotorn” att 
kunna skapa olika komponenter eftersom Java är ett i grunden objekt-orienterat språk. Vid 
användning kan dessa komponenter visa upp antingen ett spelmekaniskt moment eller en 
narrativ sekvens. Att behandla spelmotorns delar som separata objekt hjälpte mig i 
tankearbetet om hur spelmotorn skulle konstrueras och struktureras, speciellt tillsammans 
med den inspiration jag tog från befintliga spel. 

4.2.1 Spelmotorns berättande komponent 
Jag hade tidigare haft en del tankar om en sådan typ av spelmotor som jag nu skapade, då 
tänkt att användas vid skapandet av visuella romaner (visuella romaner är en typ av 
äventyrsspel som framhäver narrativ och text framför spelmekanik och gameplay). Jag 
återanvände vissa av dessa funderingar när jag designade spelmotorn. Exempel på spel som 
inspirerade till spelmotorn (och till viss del formen hos demospelen) inkluderar Apollo 
Justice: Ace Attorney (Capcom, 2007), Hotel Dusk: Room 215 (Cing, 2007) och Ghost Trick: 
Phantom Detective (Capcom, 2010). Alla är exempel på texttunga äventyrsspel på bärbara 
spelkonsoler. 

Alla tre ovanstående spel presenterar dialog mellan spelkaraktärer främst i form av rutor där 
text något långsamt skrivs ut. Jag studerade dessa sekvenser för att komma på hur min 
tänkta spelmotor skulle presentera narrativa sekvenser. Principen jag fann var egentligen 
mycket enkel; ovanpå en bakgrundsbild, med eller utan en karaktärsanimation eller stillbild 
framför, visas en textruta längst ned där dialog eller annan text skrivs ut en bokstav i taget till 
det når slutet av ett visst textblock. Därefter bläddrar spelaren genom att använda en knapp 
som får textrutan att tömmas och nästa textblock att skrivas ut en bokstav i taget. Detta 
verkade vara mycket enkelt att implementera i Java, och jag utgick från denna modell när jag 
planerade skapandet av den komponent i spelmotorn som skulle användas för att skapa 
berättande sekvenser. 

Komponenten var dock tänkt att kunna användas för många varianter av berättande 
sekvenser (olika text, bilder, etc.) och därför kunde inte själva innehållet i sekvenserna 



 

 13 

skrivas i komponenten, enbart hur den skulle framföra innehållet. För att ordna så att man 
kunde använda denna enda komponent för att framföra sekvenser med valfritt innehåll, tog 
jag lite inspiration från ett program kallat Ren’Py (PyTom, 2012). Ren’Py är en fri spelmotor 
som används av hobbyister för skapandet av visuella romaner. Jag hade undersökt den förr, 
men fann den något svåröverskådlig, vilket är anledningen till funderingen om hur någonting 
liknande kunde skapas som var enklare att förstå. Spel skapade med Ren’Py använder till stor 
del en större mängd handskrivna skripts för att bestämma programflödet, där man hoppar 
mellan olika punkter i de olika skripten. Detta liknar manuskript, men det verkade lite 
svårhanterligt. Det var enklare att skapa sekvenserna som objekt i spelmotorn snarare än en 
lång lista av procedurella instruktioner. 

Efter att den inledande planeringen av berättelsekomponenten till spelmotorn fann jag att 
idén om skript var användbart även i detta fall, så jag tog fram ett enkelt och improviserat 
skriptsspråk som kunde byggas in i berättelsekomponenten hos spelmotorn. Planen var då 
att berättelsekomponenten skulle användas för att skapa objekt innehållande hård 
information om specifika berättande sekvenser, och som skulle läsa från textfiler skrivna i 
mitt improviserade skriptspråk om exakt hur sekvensen skulle utföras. 

Baserat på hur objekten representerade berättande sekvenser som utgick från ett slags 
manuskript, började jag kalla dessa objekt för scener i spelmotorns konstruktion. Det var en 
enkel tanke på att scen-objekt under spelmotorns körning kunde plockas fram och utföras en 
efter en i förbestämd ordning och med minimalt besvär att programmera in i spelmotorn. 

Vid det inledande byggandet på spelmotorn började jag med att implementera 
berättelsekomponenten, för att kunna skapa och testköra berättande sekvenser i ett tidigt 
skede. Det fanns en del praktiska problem att lösa, som att få objekt (scener) som 
komponenten skapat att läsa in instruktioner från de textfiler som innehöll skriptet för de 
berättande scener som objekten skulle representera och gå igenom, samt att få textfönstret 
att bli synligt och osynligt på kommando utan att påverka fönstret som det resulterande 
programmet syntes i. Främsta problemet låg dock i att få textrutan att stanna upp efter varje 
textblock; spelmotorn gick oavbrutet och snabbt igenom alla bitar text som skrivits in för 
testscenen, istället för att stanna upp efter varje bit text och låta användaren ta sig vidare 
genom att klicka med musen i programfönstret som det var tänkt. Man hann inte läsa igenom 
texten som skrevs ut. 

För att lösa problemet med textblocken gjorde jag en stor förändring hos 
berättarkomponenten; jag tog den bit av komponenten som hanterade textutskriften och 
placerade den i en ny och separat komponent. Därefter skrevs berättarkomponenten om så 
att när text skall skrivas ut, går den uppgiften över till den nya dialogkomponenten. 
Dialogkomponenten är gjord så att när den skrivit ut ett enda block av specificerad text, så 
fryser dess programflöde så att den inte fortsätter vidare. Berättarkomponenten fick en ny 
funktion, som gör att när den känner av ett musklick, skickar den en signal till 
dialogkomponenten att påbörja sitt programflöde igen. Dialogkomponenten fortsätter direkt 
med att skriva ut nästa bit text, precis som berättarkomponenten gjorde förut, men så snart 
den är klar fryser den igen. På detta vis kunde jag åstadkomma att den bestämda dialogtexten 
enbart skrevs ut en bit i taget, istället för alla samtidigt. 

Dessa problem till trots, åstadkom jag i slutändan ett par komponenter som gjorde som jag 
ville. Berättarkomponenten skapar objekt, kallade scener, där bakgrundsbilden och eventuell 
karaktärsanimation anges vid skapandet av objekten tillsammans med det specifika skript 
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som bestämmer berättelsesekvensens form. Skriptet kunde skrivas för hand med hjälp av 
väldigt enkla nyckelord, som ”Visa”, ”Dialog” och ”Vänta”, vilket ändå räckte för att kunna 
åstadkomma många beteenden, som att skriva ut dialog som man själv valde formen på, samt 
att låta scenen automatiskt vänta en bestämd stund innan någonting nytt specificerat hände. 
Jag blev själv förvånad över möjligheterna hos en sådan enkel implementation. Det jag dock 
inte hann lista ut, var hur man kunde hoppa till andra scener inuti en viss scen; scenerna 
utförs i sin fullständighet, hela skriptet, innan spelmotorn går vidare till nästa scen i en 
förbestämd sekvens. Detta minskade möjligheterna lite i skapandet av berättelsesekvenser, 
men jag valde att tro att det skulle räcka till skapandet av det ena demospelets 
berättelsesekvenser. Med tiden kom jag dessutom på att genom att specifikt programmera in 
villkorssatser i den programkomponent som användes för att bestämma ordningen på 
scenerna kunde de berättande delarna göras lite mer dynamiska. 

4.2.2 Spelmotorns komponent för spelmekaniska moment 
Hotel Dusk: Room 215 (Cing, 2007) växlar ibland från dialogläge, där man ser dialog från 
karaktärerna, till pusselmoment, där man måste lösa ett enkelt pussel eller problem för att ta 
sig vidare. Hur enkelt uppbyggda dessa ”pussel” än är, är det fortfarande moment av 
spelmekanik, i motsats till berättande sekvenser (som dialogläget). Momentet skulle dock 
kunna representeras av ett enda objekt i ett objekt-orienterat programmeringsspråk, precis 
som de berättande sekvenserna jag planerade till min spelmotor. Därför vidgade jag 
begreppet med scener till att även fungera för de spelmekaniska momenten som spelmotorn 
var tänkt att framskapa och hantera. Därmed planerades det att spelmotorn skulle fungera 
utifrån två typer av scener, narrativa scener och spelmekaniska scener, där ett valfritt antal 
sådana skulle kunna framskapas och läggas i valfri ordning för att bestämma formen av de 
spel som skulle skapas från spelmotorn. 

Jag gick vidare till att skapa den komponent som skulle kunna skapa många varianter av 
spelmekaniska moment utifrån generella mekanismer. Här stötte jag dock på ett komplicerat 
problem. Till och med de enklaste former av möjliga spelmekanismer krävde så specialiserad 
programmering att det var svårt att generalisera den spelmekaniska komponenten, och när 
jag försökte göra det generellt möjligt för många olika spelmekanismer samtidigt, steg 
komplexiteten hos komponenten snart utom kontroll. Jag hade kanske kunnat skapa en äkta 
generaliserad spelmekanikkomponent med mer efterforskningar och tid, men jag behövde gå 
vidare till att faktiskt skapa demospelen. Jag var av tidsskäl tvungen att komma på en 
alternativ lösning angående det spelmekaniska momentet hos demospelen. 

En kort tid användes till att åstadkomma enkla komponenter för att tillåta användningen av 
ljud och musik i spelmotorn samt en specialiserad komponent för karaktärsanimationer, som 
antingen kan använda sig av en enda bild för visning eller kombinera flera bilder till 
animationer. 

4.3 Demospelen 

Den spelmotor jag hann åstadkomma blev inte fullständig sett från den initiala planeringen, 
men den förenklade enormt skapandet av berättande sekvenser med bild och text, vilket jag 
upptäckte var värt en hel del under projekttidens slutskede då jag gick vidare till att ordna de 
två demospelen som var mina tänkta slutprodukter. 
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4.3.1 Demospelens spelmoment 
Vid det laget som spelmotorn var klar, hade jag fått en klarare bild om vad jag kunde 
åstadkomma med den och det gjorde det enklare att välja ut idéer. Att jag inte kunde 
generalisera spelmekaniska moment hos spelmotorn betydde att jag blev tvungen att 
specifikt programmera spelmomentet och dess spelmekanik, i en separat komponent i 
programmet. Upptäckten att programkoden snabbt blev mycket komplicerad när man 
försökte få in ett större antal spelmekanismer, gav mig uppfattningen att det spelmekaniska 
momentet var tvunget att bygga på kombinationen av ett fåtal, enkla idéer som inte skulle 
kräva en ohanterlig mängd ny, specialiserad kod. 

Det fanns inga större möjligheter att åstadkomma ett långt spelmoment utifrån ett fåtal 
spelmekanismer. Dock fanns möjligheten att åstadkomma någonting som skulle kunna hålla 
i ett par minuter, vilket var det minimumkrav som hade ställts upp vid början av projektet. 
Jag kom på tanken att snarare utnyttja detta genom att se till att spelmomentet hade en 
tidsbegränsning, som dels kunde motivera spelaren att skynda sig mot slutmålet och dels ge 
spelaren en måttstock att testa sig själv emot, en väl använd designmetod. Om tiden hann 
löpa ut, skulle spelmomentet avbrytas i förtid i form av ”game over”. Problemet med längden 
på spelmomentet kunde alltså åtminstone till synes snarare göras till en finess hos 
spelmomentet. 

Idén om tidsbegränsning i ett spel för enkelt tankarna till vissa andra typer av spelmekanik, 
som racing. Jag hade inte som syfte att göra spelmomentet för två spelare, och jag har ingen 
kunskap om AI-programmering, så jag kunde inte åstadkomma ett racingspel på riktigt, men 
det gav mig tanken att låta spelaren följa en bana som en grundidé för spelmomentet, en 
bana bestående av linjer med en synlig markör som spelaren kunde styra med tangentbordets 
piltangenter. Linjerna skulle enkelt kunna programmeras till olika positioner och riktningar 
för att åstadkomma en varierande bana att följa. Som ytterligare inspiration från racingspel 
lades en mekanism till att markörens hastighet vid förflyttning skulle bli större så länge man 
höll in Skift-tangenten, vilket gav möjligheten till att variera spelandet under olika 
spelomgångar och ge någonting extra för spelaren att lära sig och bemästra. När jag 
funderade på uppritade linjer ovanpå en bakgrund, fördes tankarna till linjerna på ett 
kretskort, och i den enkla jämförelsen anade jag idén till en möjlig berättelse att använda till 
det ena demospelet. Jag gick på den tanken, och implementerade en till en början enkel 
linjebana mellan två punkter i spelmomentet, med tydliga start- och målrutor i ändarna på 
banan. 

Att enbart följa en bana av linjer, om än under tidspress, verkade dock inte tillräckligt som ett 
ordentligt spelmoment. Spelet behövde också element som hindrar spelaren från att avvika 
från den tänkta linjen i syfte att ta en genväg mot mål. En idé var att lägga ut kontrollpunkter 
längsmed banan som spelaren skulle vara tvungen att gå igenom en efter en för att kunna 
uppfylla vinstvillkoret, men idén verkade inte bidra till spelmomentet. Istället valdes det att 
tillåta spelaren att avvika från linjerna, men till ett pris. En mätare lades till i spelmomentet 
som var inställd på att minska om markören spelaren styrde avvek från linjerna som utgjorde 
banan. Det designades även så att markörens avstånd från linjerna avgjorde hur snabbt 
mätaren sjönk; ju större avstånd markören är från den senaste positionen hos en linje den 
befann sig på, desto mer dras av från mätaren varje ögonblick som markören förblir utanför 
en linje. Om mätaren gick ned till noll, avbryts spelmomentet i förtid i form av ”game over”. 
Detta gav en extra dimension till spelmomentet, någonting annat för spelaren att hålla reda 
på utöver vad som återstod av den begränsade tiden. Eftersom mätaren inte sjunker så länge 
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markören korsar en linje, vare sig det gäller raksträckor eller svängar, belönas precision från 
spelarens sida med denna nya spelmekanism. Den begränsade tiden att passera genom 
banan och det faktum att man bör undvika att avvika från linjerna gör både snabbhet och 
precision till viktiga egenskaper hos spelaren och ger en större variationsmöjlighet hos 
spelmomentet. 

Att inkludera mätaren blev dock ingen lösning på det möjliga problemet att spelaren skulle 
kunna hoppa mellan linjer istället för att följa dem. Linjerna i banan kan passera relativt nära 
varandra på den yta som programfönstret tillåter, och även om ett hopp mellan linjer fick 
mätaren att sjunka en rejäl bit, var det inte värre att de kunde klara det. Jag hade kunnat 
balansera mätaren, minskat dess maximala värde, för att göra det för kostsamt att bete sig på 
det sättet, men upptäckte att det även blev mycket svårare att genomföra spelmomentet 
normalt. Mätaren behölls då som den var, istället modifierades spelmekaniken så att om 
markören lämnade en linje, kunde den enbart förflytta sig en viss sträcka åt ett enskilt håll 
innan förflyttning åt det hållet hindrades av programmet. Den maximala sträckan markören 
kunde förflytta sig från en linje var något mindre än det kortast förekommande avståndet 
mellan två linjer i spelmomentets bana. 

Den ursprungliga storleken på markören som spelaren styrde var liten, enbart tre gånger 
bredden av en linje. Så länge markören faktiskt korsade linjen, uppstod inga extra svårigheter 
i spelmomentet, men efter att ha skrivit in de nya förflyttningsreglerna för att förhindra hopp 
mellan linjer, stannade markören väldigt ofta upp totalt. Förut var detta inte mycket att tänka 
på, eftersom det ytterligare skulle framhäva behovet av precision, eftersom det enda som 
skulle hända var att mätaren sjönk om spelaren inte var precis nog. Det skulle bli en del av 
spelets inneboende svårighetsgrad. Efter de nya förflyttningsreglerna, hakade markören dock 
upp sig så många gånger under förflyttning att jag fann det nödvändigt att öka storleken på 
markören. Den nya versionen av markören minskade problemet betydligt, och som en extra 
följd av modifikationen fann jag att den lägre svårigheten som detta innebar gjorde 
spelmomentet mer nöjsamt. Det fick mig också att inse att jag inte hade tänkt över 
svårighetsgraden ordentligt när jag började designa det faktiska spelmomentet. 

Även om det spelmekaniska momentet i spelet blev tvungen att specifikt programmeras, 
försökte jag ändå bygga det på vissa generaliseringar som skulle göra det enklare att ändra på 
detaljer i spelmomentet. De mekanismer som kontrollerar om markören befinner sig på 
banan, är formade för att de ska fungera samtidigt för alla förekommande linjer, oavsett antal 
och placering. Detta tillät mig att lägga till eller ta bort linjer att forma banan med genom att 
enbart lägga till en extra rad per linje i programkoden, vilket gjorde det enkelt att sätta ihop 
den slutgiltiga versionen av banan. Andra generaliseringar gällde den maximala nivån på 
mätaren som sjönk vid markörens avvikelse från banan samt den exakta mängden tid som en 
spelare startar med vid spelmomentets början. Genom att enbart skriva om värden på två 
rader, kunde dessa faktorer modifieras direkt. Detta underlättade markant balanseringen av 
spelmomentet. 

Den slutgiltiga versionen av banan är en samling av linjer där det finns ett antal långa 
raksträckor, korta sträckor, diagonala ”kurvor” och till och med ett sicksackmönster (se Figur 
1 för en bild av det spelbara spelmomentet). Det har en starttid på två minuter, och egna 
tester av spelmomentet antyder att man bör kunna ha fyrtio sekunder kvar på sig som bäst 
när man når slutpunkten. Det sistnämnda kom att spela en viss roll när det narrativa 
materialet till det ena demospelet senare skapades. Jag gjorde ett tillägg i efterhand till 
spelmomentet; efteråt spelas en enkel dialogsekvens upp som presenterar spelarens resultat 
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från spelmomentet i form av text i dialogrutan. Denna resultatsekvens saknar övriga grafiska 
komponenter, det har enbart en svart bakgrund för att skilja det från både spelmomentet och 
de äkta berättande sekvenserna. Resultatsekvensen skriver ut hur mycket tid spelaren hade 
kvar när han gick i mål, samt hur mycket som återstod av mätaren vid samma tillfälle. Detta 
gäller dock enbart om spelaren faktiskt gick i mål, vid ”game over” skrivs inga värden ut. 

 

Figur 1 En skärmdump av det spelbara spelmomentet 

 

4.3.2 Berättelsematerialet 
Med det spelmekaniska momentet i ett spelbart skick, skapades därefter berättelsematerialet 
som användes i det ena demospelet. Även om en generaliserad komponent för det 
spelmekaniska momentet inte hade åstadkommits, hade jag lyckats bättre med att skapa en 
generell komponent för berättelsesekvenser. När jag började planera projektet, föreställde jag 
mig att jag enbart skulle behöva skapa två narrativa sekvenser; en som skulle spelas upp före 
spelmomentet och en som skulle spelas upp efteråt oavsett resultat. Spelmotorns komponent 
för berättelsesekvenser gjorde det dock så enkelt att skapa i förväg skriptade narrativa 
sekvenser med bild och text att jag istället valde att göra fyra narrativa sekvenser. En av dessa 
spelas upp före spelmomentet och ger ett fiktivt sammanhang till spelmomentet. De övriga 
tre är sekvenser som har möjlighet att spelas upp efter att man spelat igenom spelmomentet. 
Vilken av de tre sekvenserna som spelas upp efteråt är beroende av hur väl spelaren lyckas i 
spelmomentet. 
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Alla fyra narrativa sekvenser som skapats genom spelmotorns berättelsekomponent 
använder samma bakgrundsbild och samma karaktärsporträtt i förgrunden. Att enbart två 
bildelement används till alla de narrativa sekvenserna hade att göra med svårigheterna med 
att på egen hand producera grafiskt material till demospelen. Alla fyra sekvenser har egna 
”manuskript” (textfiler), skrivna i det provisoriska skriptspråk jag skapade till spelmotorn, 
som styr vad för text som skrivs ut till dialogrutan samt vilka övriga effekter som skall 
användas vid uppspelning av sekvenserna. All text som skrivs ut för visning i spelet är skrivet 
på engelska. Engelska gör det troligare att demospelens narrativa innehåll kan förstås av så 
många personer som möjligt, och är det vanligaste språket i spel. Det finns även en teknisk 
anledning till valet av engelska. Vid testning av den färdiga koden, upptäckte jag att en okänd 
faktor i Java gör att när programkoden har packats ihop till en körbar fil, ersätts svenska 
bokstäver och tecken med underliga specialtecken vid utskrift till spelets dialogruta. 

Berättelsen som framförs i de berättande sekvenserna är ganska enkel; man ser genom en 
arbetares ögon på ett teknologiföretag som får i uppdrag av en styrelseperson att ordna med 
framställningen av ett typ av kretskort. Detta anspelar på att banan med lite fantasi kan ses 
som linjerna på ett kretskort och att markören som spelaren styr därmed skulle vara udden 
av någon form av verktyg. Spelarens resultat under spelmomentet avgör vilken slutsekvens 
som spelas upp, och dialogen i dessa är tänkta att reflektera spelarens resultat. En version 
spelas upp om spelaren på något vis helt misslyckas under spelmomentet och får ”game 
over”. En annan spelas upp om spelaren når målet med åtminstone 40 sekunder tillgodo och 
50% av mätaren, och skall föreställa den bästa möjliga slutsekvensen. Den sista av de tre 
slutsekvenserna spelas upp om spelaren tar sig i mål med mindre än 40 sekunder kvar eller 
med mindre än 50% av mätaren i behåll. Att erbjuda olika slutsekvenser beroende på 
resultatet från det spelmekaniska momentet ger spelare en bättre reflektion av hur bra de 
gjorde ifrån sig, och kan ge större möjlighet att härleda hur materialet påverkar tolkningen av 
spelmekaniken. Berättelseidén bör alltså anknyta något till den form som spelmekaniken i 
spelmomentet antagit, men spelmomentet kan samtidigt stå för sig självt utan materialet 
eftersom det utan sammanhanget av de berättande sekvenserna rent konkret enbart består av 
en bana av sammankopplade linjer. 

4.3.3 Slutförandet 
Med all den kod och resursmaterial som framställts och sammanställts, var det en enkel sak 
att omvandla alltihop till en enda körbar fil, som vid aktivering tillåter en användare att spela 
igenom ett kort spel med både narrativa sekvenser som visar en berättelse, samt ett 
spelmekaniskt moment. Denna körbara fil är därmed det ena demospelet, som innehåller 
narrativt material. Samtidigt är programkoden sådan, att enbart förändringar gjorda på ett 
par få rader kod tillåter skapandet av en annan körbar fil, som saknar de berättande 
sekvenserna men fortfarande innehåller spelmomentet. Detta är det andra demospelet utan 
inbäddat narrativt material. Jag hade då framställt de två varianter av demospel som 
behövdes för att genomföra undersökningen av inbäddat narrativt materials påverkan av en 
spelares tolkning av spelmekaniken i ett spelmoment. 
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5 Analys 

I undersökningen deltog totalt 15 frivilliga testpersoner, 4 kvinnor och 11 män. Den ena 
gruppen, som innehöll 8 personer, fick demospelet med berättelsematerial, och designerades 
som MED-gruppen. Den andra gruppen, UTAN-gruppen, innehöll 7 personer och fick 
demospelet utan berättande material. 

Undersökningen genomfördes på elektronisk väg mellan den 3 maj 2012 och den 8 maj 2012. 
Under den tiden svarade alla 15 personer som anmält intresse på den enkät som hörde till 
den grupp de blivit tilldelade. Resultaten har därefter sammanställts och beräknats. De 
enkätfrågor som är gemensamma för båda enkäterna tas upp först, därefter visas resultaten 
från de enkätspecifika frågorna var för sig. Den första frågan i båda enkäterna är om 
enkätsvarande är man eller kvinna. Efter detta kom fem frågor där enkätsvarande fick 
rangordna mellan 1 (lägst) till 5 (högst) angående ett antal egenskaper hos det demospel de 
hade spelat. 

 

Figur 2 Diagram över ”hur svårt var det att förstå hur spelet skulle spelas?” 

Den första rangordningsfrågan var ”hur svårt var det att förstå hur spelet skulle spelas?” I 
MED-gruppen var det 5 st som gav värdet 1, 2 st som gav värdet 2 och 1 st som gav värdet 4. 
Medelvärdet av detta är 1,63 och både medianen och typvärdet är 1. I UTAN-gruppen var det 
5 st som gav värdet 1 och 2 st som gav värdet 2. Medelvärdet av detta är 1,29 och både 
medianen och typvärdet är 1. För den uppställda statistiken över hur många gånger olika 
värden valdes, se Figur 2. Även om det finns ett avvikande värde, ser det ut som om båda 
grupperna fann det lätt att förstå hur demospelet skulle spelas, med nästan identiska 
testresultat mellan grupperna. Det berättande materialet uppvisar alltså ingen påverkan på 
hur lätt testpersonerna har det att förstå hur demospelet skall spelas. 
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Figur 3 Diagram över ”hur svårt var det att praktiskt lära in spelet när du började 
spela?” 

Den andra rangordningsfrågan var ”hur svårt var det att praktiskt lära in spelet när du 
började spela?” I MED-gruppen var det 3 st som gav värdet 1, 3 st som gav värdet 2 och 2 st 
som gav värdet 3. Medelvärdet av detta är 1,88 och medianen är 2. Det finns inget 
uteslutande typvärde. I UTAN-gruppen var det 1 st som gav värdet 1, 4 st som gav värdet 2 
och 2 st som gav värdet 3. Medelvärdet av detta är 2,14 och både medianen och typvärdet är 
2. För den uppställda statistiken över hur många gånger olika värden valdes, se Figur 3. Även 
om det finns en viss skillnad i medelvärdet mellan de två testgrupperna, är den så marginell 
att det troligen inte har så mycket med det berättande materialet att göra som nyanser i 
testpersonernas personliga åsikter. Medianen och typvärdet hos båda grupperna är dessutom 
2, vilket påvisar att båda grupperna har ungefär samma inställning till frågan, att det var 
något lätt att lära in spelet när de började spela. Även här verkar berättelsematerialet inte 
framkalla någon uppenbar skillnad. 
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Figur 4 Diagram över ”vad anser du att spelmomentet i sin helhet har för 
Svårighetsgrad?” 

”Vad anser du att spelmomentet i sin helhet har för Svårighetsgrad?” I MED-gruppen var det 
2 st som gav värdet 1, 2 st som gav värdet 2, 2 st som gav värdet 3 och 2 st som gav värdet 4. 
Medelvärdet av detta är 2,50 och medianen är 2,5. Det finns inget uteslutande typvärde. I 
UTAN-gruppen var det 4 st som gav värdet 3, 2 st som gav värdet 4 och 1 st som gav värdet 5. 
Medelvärdet av detta är 3,57 och både medianen och typvärdet är 3. För den uppställda 
statistiken över hur många gånger olika värden valdes, se Figur 4. Här framkommer 
någonting intressant. Det finns en relativt stor marginal mellan de två gruppernas 
medelvärden, och UTAN-gruppen verkar välja de högre valbara värdena på svårighetsgraden 
än vad MED-gruppen gör. En möjlig tolkning är att gruppen med berättande material i större 
grad uppfattade en lägre svårighetsgrad hos spelmomentet än vad gruppen utan berättande 
material gjorde. Detta för tankarna till Järvinens (2008) mening att ett spels tema (dess 
narrativa inramning) översätter ett spels system till någonting som möjligtvis är enklare för 
en spelare att förstå. Berättelsematerialet innehåller ingenting som ger ytterligare 
instruktioner till hur man spelar spelmomentet, så att MED-gruppen uppfattar 
spelmomentet som enklare bör vare en personlig föreställning orsakad av materialet. 
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Figur 5 Diagram över ”hur bra anser du att spelmomentets speldesign och 
konstruktion fungerar?” 

”Hur bra anser du att spelmomentets speldesign och konstruktion fungerar?” I MED-
gruppen var det 2 st som gav värdet 2, 2 st som gav värdet 3 och 4 st som gav värdet 4. 
Medelvärdet av detta är 3,25, medianen är 3,5 och typvärdet är 4. I UTAN-gruppen var det 1 
st som gav värdet 2, 1 st som gav värdet 3 och 5 st som gav värdet 4. Medelvärdet av detta är 
3,57 och både medianen och typvärdet är 4. För den uppställda statistiken över hur många 
gånger olika värden valdes, se Figur 5. Det ser ut som om båda testgrupperna i stor 
utsträckning delade samma uppfattning angående spelmomentets design och konstruktion. 
Ingen valde något extremvärde, utan höll sig runt medel, med en tydlig lutning mot ett högre 
värde som antyder att designen hos spelmomentet ansågs som bra. Dock finns det inga 
tydliga indikationer på att berättelsematerialet på något vis skulle ha påverkat vad 
testpersonerna anser om designen och konstruktionen hos spelmomentet. 
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Figur 6 Diagram över ”hur underhållande eller fängslande anser du att 
spelmomentet är?” 

”Hur underhållande eller fängslande anser du att spelmomentet är? (Dess "spelvärde".)” I 
MED-gruppen var det 1 st som gav värdet 1, 3 st som gav värdet 2, 1 st som gav värdet 3, 2 st 
som gav värdet 4 och 1 st som gav värdet 5. Medelvärdet av detta är 2,88, medianen är 2,5 
och typvärdet är 2. I UTAN-gruppen var det 2 st som gav värdet 1, 1 st som gav värdet 2, 3 st 
som gav värdet 3 och 1 st som gav värdet 4. Medelvärdet av detta är 2,43 och både medianen 
och typvärdet är 3. För den uppställda statistiken över hur många gånger olika värden valdes, 
se Figur 6. Här angavs en väldig variation av olika värden mellan testpersonerna, troligen 
starkt färgat av testpersonernas personliga spelsmak. Medelvärdet hos MED-gruppen är 
högre, men både medianen och typvärdet hos UTAN-gruppen är något högre än hos MED-
gruppen. Troligen jämnar det ut sig till att spelmomentet är något under medel 
underhållande eller fängslande. Testresultaten från frågan kan inte påvisa att det berättande 
materialet skulle utgöra någon skillnad för spelmomentets underhållningsvärde. 
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Figur 7 Diagram över vilken egenskap som ansågs som viktigast under spelande. 

Efter de fem rangordningsfrågorna kom en flervalsfråga: ”Av följande alternativ, vad 
uppfattade du som viktigast när du spelade demospelet?” Testpersonerna kunde välja mellan 
”Att följa linjen i så hög utsträckning som möjligt (Precision)” och ” Att komma i mål så 
snabbt som möjligt (Snabbhet)”. Utöver detta fanns alternativet att välja ”Annat”, där de fritt 
kunde skriva in vad för annan egenskap de ansåg som viktigast. I MED-gruppen var det 1 st 
som valde Precision och 7 st som valde Snabbhet. I UTAN-gruppen var det 3 st som valde 
Precision och 4 st som valde Snabbhet. I båda grupperna var det ingen som valde ”Annat”. 
För den uppställda statistiken över hur många gånger olika alternativ valdes, se Figur 7. Här 
finns en intressant indikation. Det verkar som om berättelsematerialet som tillhandahölls i 
MED-gruppens demospel påverkade gruppens uppfattning mot att främst prioritera det ena 
alternativet (snabbhet), medan UTAN-gruppens svar var nästan helt balanserat mellan två 
alternativ. Detta är nog inte en följd enbart av att berättelsematerialet finns där, utan snarare 
en följd av det innehåll som berättelsematerialet har. Det innehåller ett tydligt budskap om 
att tiden är knapp, vilket troligen även inger en känsla av stress. Man kan ana att innehållet 
hos inkluderat narrativt material kan påverka vilken spelstil en spelare antar. 
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Figur 8 Diagram över vad för slags svar som angavs angående uppfattningen om 
spelets uppgift 

Nästa fråga var ”vad uppfattade du att du utförde för uppgift under spelmomentet?” Detta 
var en fråga där testpersonerna kunde svara fritt med egna ord. En del gav svar med konkret 
mekaniskt fokus, i stil med ”ta sig i mål”, medan andra gav svar med berättelsefokus där de 
föreställde sig att de deltog i något slags fiktivt sammanhang. I MED-gruppen var det 5 av 8 
som gav ett svar med mekaniskt fokus och 3 av 8 som gav ett fiktivt inspirerat svar. I UTAN-
gruppen var det 5 av 7 som gav ett svar med mekaniskt fokus, 1 av 7 som gav ett fiktivt 
inspirerat svar och 1 av 7 som angav att denne inte hade något eget svar. För den uppställda 
statistiken över hur många gånger olika former av svar angavs, se Figur 8. För att läsa 
testpersonernas exakta svar, se Appendix A. Fiktivt inspirerade svar verkar ha varit något 
mer förekommande i MED-gruppen än i UTAN-gruppen, men inte mycket. Om man ser på 
de förenklade testresultaten, kan det antyda att merparten av testpersonerna tänkte på sitt 
spelande i form av mekaniska mål framför fiktiva sammanhang, till och med i gruppen som 
faktiskt fick tillgång till berättelsematerial. Även om testpersonerna troligen inte ägnade så 
lång tid åt demospelen att de tränade in en vana för dem, för detta ändå tankarna till Kosters 
(2005) mening att spelare tränas till att se förbi ett spels fiktion för att kunna se den 
abstrakta spelmekaniken, i syfte att lära sig det bästa sättet att vinna. 
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Figur 9 Diagram över vilket betyg helhetsintrycket av demospelen fick 

Den sista gemensamma enkätfrågan var ”hur skulle du betygsätta helhetsintrycket av hela 
demospelet?” Testpersonerna fick ge ett värde mellan 1 till 5, där 1 är lägst och 5 är högst, 
som under de tidigare rangordningsfrågorna. I MED-gruppen var det 2 st som gav värdet 2, 4 
st som gav värdet 3, 1 st som gav värdet 4 och 1 st som gav värdet 5. Medelvärdet av detta är 
3,13 och både medianen och typvärdet är 3. I UTAN-gruppen var det 1 st som gav värdet 1, 1 
st som gav värdet 2, 4 st som gav värdet 3 och 1 st som gav värdet 4. Medelvärdet av detta är 
2,71 och både medianen och typvärdet är 3. För den uppställda statistiken över hur många 
gånger olika värden valdes, se Figur 9. Medelvärdet för båda grupperna skiljer sig inte 
nämnvärt åt, och de flesta testpersonerna valde 3, medel. Testresultaten visar väldigt tydligt 
att båda grupperna har ungefär samma åsikt angående helhetsintrycket av demospelen. 
Därmed verkar berättelsematerialet inte alls ha påverkat helhetsintrycket i en jämförelse 
mellan grupperna. 
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Figur 10 Diagram över testgruppernas svar på två separata men länkade frågor, 
”anser du att spelmomentet kändes logiskt (naturligt) i förhållande till 

berättelsen i demospelet” för MED-gruppen, och ”anser du att spelmomentet 
saknade någon form av nödvändigt fiktivt sammanhang” för UTAN-gruppen 

Testpersonerna i MED-gruppen fick utöver de gemensamma enkätfrågorna besvara frågan 
”anser du att spelmomentet kändes logiskt (naturligt) i förhållande till berättelsen i 
demospelet?” 5 st svarade Ja och 3 st svarade Nej. Testpersonerna i UTAN-gruppen fick 
istället besvara frågan ”anser du att spelmomentet saknade någon form av nödvändigt fiktivt 
sammanhang?” 4 st svarade Ja och 3 svarade Nej. För den uppställda statistiken över hur 
många gånger olika alternativ valdes, se Figur 10. Dessa är separata frågor, men båda 
försökte mäta om testpersonerna ansåg att en berättelsekomponent behövdes till 
spelmomentet. Även om ett par extra röster hamnade på Ja hos dessa två frågor, verkar det 
vid jämförelse vara ganska jämnt mellan de som anser att det bör finnas berättelsematerial 
till demospelen och de som anser att det inte behövs. 
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Figur 11 Diagram över ”skapade du ett eget sammanhang till spelet?” för UTAN-
gruppen 

UTAN-gruppen fick dessutom en följdfråga till den föregående frågan, ”skapade du ett eget 
sammanhang till spelet?” 2 st svarade Ja och 5 st svarade Nej. De som svarade Ja fick 
dessutom ange ett fritt svar om exakt vad de skapade för sammanhang. För dessa fria 
enkätsvar, se Appendix A. För den uppställda statistiken över hur många gånger olika 
alternativ valdes, se Figur 11. Överlag verkar det som om de flesta väljer att inte ge ett 
uppdiktat sammanhang till spelet, utan istället koncentrerar sig på att uppnå spelets mål rent 
mekaniskt. På samma vis som Koster (2005) menar att spelare tränas till att se förbi ett spels 
fiktion till den underliggande spelmekaniken, kan det i förlängningen vara så att det inte 
heller är vanligt förekommande att spelare kommer med egna fiktiva sammanhang till ett 
spelmoment när ett sådant sammanhang saknas. För UTAN-gruppen fanns det inte ens en 
berättelse att se förbi, och majoriteten av gruppen verkar inte ha varit benägna att själva 
skapa någonting motsvarande. 

Om man ser på resultaten och den möjliga tolkningen i sin helhet, kommer en intressant bild 
fram. Det finns inga tydliga indikationer på att berättelsematerialet fick MED-gruppen att 
uppskatta spelmomentet mer eller mindre än vad UTAN-gruppen gjorde. Grupperna var 
ungefärligt eniga om hur lätt det var att lära in demospelen, hur bra spelmomentets design 
var och angående helhetsintrycket av demospelen. Däremot finns det en indikation på att 
berättelsematerialet påverkade hur MED-gruppen lade upp sina spelstrategier i jämförelse 
med UTAN-gruppen. MED-gruppen prioriterade överlag en egenskap (snabbhet) över andra 
egenskaper när de spelade, medan det i UTAN-gruppen var jämt balanserat mellan 
egenskaperna. Om man ser på de sammanfattade resultaten från vad spelarna ansåg vad de 
höll på med för uppgift, var de flesta svaren från både grupperna mekaniska i sin natur, vilket 
antyder att testpersonerna främst tänkte i form av spelmekanik när de spelade, att lära sig 
optimera sitt spelande och uppnå målet. Detta för tankarna till Kosters (2005) mening om att 
ett spels fiktion i slutändan kommer att förbises till förmån för det underliggande 
spelmekaniska systemet. Kosters mening är dock att det tar tid för en spelare att träna sig till 
att se igenom ett spels fiktion till det underliggande systemet, och i denna undersökning 
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verkar testpersonerna i båda grupperna tänka mekaniskt redan från början. En förklaring till 
denna kontrast är troligen att demospelen är så korta att genomgången blir hastig, samt att 
berättelsen och spelmekaniken i stort är segregerade från varandra inom det ena demospelet. 
Reflekterar man över testpersonernas spelmekaniska tänkande i samband med hur de två 
grupperna har haft större skillnader i åsikter angående spelmomentets svårighetsgrad, där 
fler i MED-gruppen gav en lägre svårighetsgrad än vad testpersoner i UTAN-gruppen gjorde, 
kan man anta att berättelsematerialet gav någon form av extra ledning som fick de i MED-
gruppen att välja en form av spelstrategi (snabbhet) över de andra och som fick ett större 
antal i MED-gruppen att anse att spelmomentet var enklare än vad den andra gruppen 
gjorde. Detta kan kopplas till Järvinens (2008) mening om ett spels tema, dess narrativa 
inramning. Han menar att temat kan få ett spels inre system (dess spelmekanik) att förefalla 
sig enklare att förstå för spelare, vilket skulle kunna reflektera skillnaden i ansedd 
svårighetsgrad mellan grupperna. Järvinens vidare mening är att temat dessutom kan ge 
spelets regler ytterligare betydelser än deras bokstavliga betydelse, vilket kan vara anknutet 
till hur snabbhet som strategi favoriserades i MED-gruppen; den narrativa inramningen gav 
en extra betydelse åt snabbhet genom sitt innehåll. Även om berättelsematerialet inte tydligt 
verkar ha påverkat hur väl man ser på det begränsade spelmomentet, verkar det alltså ha en 
påverkan på hur spelaren väljer att ta sig an spelmomentet när han börjar spela. 

Jag satte inte upp några explicita delmål när jag arbetade fram problemformuleringen, men 
det fanns dock ett par saker jag ändå eftersträvade under mitt arbete som kan ses som 
delmål. Det viktigaste var att undersöka problemställningen själv, hur berättelsematerialet 
påverkade hur spelare såg på ett enskilt spelmoment. Testresultaten uppvisade inte många av 
de indikationer jag hade hoppats på att få se, men som jag framfört är det ändå möjligt att jag 
kan ha funnit någonting intressant i och med den koppling jag såg mellan hur testpersonerna 
valde att ta sig an spelmomentet beroende på om de upplevde berättelsematerialet eller inte. 

Ett annat delmål var att undersöka om det fanns tydliga åsiktsskillnader mellan män och 
kvinnor, vilket gav upphov till ett annat delmål om att försöka göra testgrupperna helt 
jämställda. Dessa delmål kunde inte uppfyllas på grund av att färre kvinnor än män var 
intresserade av att delta i undersökningen. Grupperna blev inte jämställda och en säker 
undersökning kunde inte utföras. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Undersökningen med de två producerade demospelen genomfördes. Urvalet fick utvidgas för 
att det skulle bli tillräckligt med testpersoner och grupperna blev inte jämställda som det var 
tänkt, men enkäterna besvarades av allihop. På många punkter upptäcktes inga tydliga 
tecken på att berättelsematerialet hos det ena spelet åstadkom någon skillnad i tolkning eller 
uppfattning mellan de två testgrupperna. Det fanns dock ett par undantag, testresultat där 
skillnaden mellan de två grupperna var tillräckligt stor för att det skulle vara ett troligt 
testresultat. 

Gruppen som hade fått demospelet med berättelsematerial var i genomsnitt mer benägen att 
ge demospelet en lägre svårighetsgrad än vad den andra gruppen gjorde, vilket antydde 
någon form av koppling mellan berättelsematerialet och den uppfattade svårighetsgraden. I 
gruppen som fått berättelsematerial var det dessutom nästan alla som prioriterade snabbhet 
över precision medan de spelade, medan den andra gruppen var nästan jämt fördelad mellan 
att prioritera snabbhet och precision. Det verkade som berättelsematerialet hade en effekt på 
vad testpersonerna valde att prioritera för egenskap under sitt spelande. När svaren från 
undersökningen analyserades, framkom det att de flesta från båda grupperna tänkte på 
demospelens spelmoment i mekaniska termer, även de som hade fått berättelsematerial. 
Utifrån dessa resultat valde jag att lägga fram teorin att även om berättelsematerialet inte 
verkade påverka testpersonernas intryck av spelmomentet, påverkade det hur de valde att 
lägga upp sina spelstrategier under spelandet. Innehållet i berättelsematerialet fick den ena 
gruppen att känna att det var mer brådskande än vad den andra gruppen kände, och valde 
därför snabbhet framför precision. Att gruppen som fått berättelsematerial var mer benägen 
att ge demospelet en lägre svårighetsgrad än den andra gruppen kan bero på att de kände att 
berättelsematerialet gav dem någon extra form av vägledning som gjorde det enklare för dem 
att välja hur de skulle gå till väga under spelmomentet. Allt detta påvisar någon form av 
påverkan från berättelsematerialet, även om man kan diskutera hur det exakt förhåller sig. 

6.2 Diskussion 

Berättelsematerialet bidrog inte synbart till helhetsintrycket hos demospelet, men utifrån 
min tolkning av testresultaten kan man argumentera för att det påverkade hur 
testpersonerna valde att ta sig an spelmomentet, deras tänkande kring spelmekaniken. Det 
exakta sättet som materialet påverkade testpersonerna på var troligen i hög grad beroende av 
det exakta innehållet hos materialet, men utifrån testresultaten finner jag det troligt att andra 
variationer av innehåll ändå skulle ha haft en påverkan. En subtil modifikation av 
berättelsematerialet kanske kunde ha fått testpersonerna att prioritera en annan egenskap. 
Detta väcker frågor kring i vilken utsträckning berättelsematerial indirekt kan modifiera en 
spelares tänkande kring ett spelmoment, eller de handlingar och utmaningar som är en del av 
sådana spelmoment men som kan delas upp väldigt annorlunda i olika spel. 

Om berättelsematerial i stor utsträckning kan inducera beteenden hos spelare, ger det 
spelutvecklare ett verktyg för att manipulera spelaren. Detta kan vara användbart för att se 
till att en spelare ständig fortsätter framåt genom ett spel, utan att fastna någonstans utan att 
veta vad denne skall göra, men hypotetiskt kunde man även få spelaren att anta en 
spelstrategi som inte är vinnande. Former av indirekt eller till och med undermedveten 
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påverkan från spelet till spelaren kan väcka etiska frågor. Inom spel kan begreppet ”magisk 
cirkel” användas, ett begrepp först introducerat av den nederländske historikern Johan 
Huizinga (Huizinga, 1955, i Salen & Zimmerman, 2004). Det är ett begrepp som drar en 
gräns mellan de tankar och handlingar som är relevanta för spelandet av ett spel och de 
tankar och handlingar som är relevanta i verkligheten (Adams & Rollings, 2007; Salen & 
Zimmerman, 2004). När en spelare koncentrerar sig på ett spel, befinner han sig inom den 
magiska cirkeln och kan tillfälligt glömma bort eller ignorera det som befinner sig utanför 
cirkeln, alltså verkligheten. Resultatet från mitt arbete kan indikera att så länge spelaren 
befinner sig inom den magiska cirkeln, finns möjligheten att spelutvecklaren kan utöva 
någon form av planerad kontroll över spelarens handlingar, och det skulle troligen ske utan 
att spelaren är medveten om det. Vilken som helst form av manipulation, även på ett sådant 
här vagt och indirekt sätt, bör ställa etiska krav på den som tillämpar den, i detta fall 
speldesignern eller spelutvecklaren. 

Den form av påverkan som förekommer i mitt arbete har ingen betydelse utanför det 
spelmekaniska sammanhanget hos ett spelmoment; det har ingen betydelse utanför den 
magiska cirkeln. Dock kan andra former av påverkan förekomma som inte framlyfts i mitt 
arbete. Om man upptäckte säkra metoder för att påverka eller till och med styra spelarens 
tänkande utanför spelets sammanhang, i det riktiga livet, finns det tydliga risker. Precis som 
man kan bädda in fiktiva berättelser i spel, kan man bädda in olika former av budskap i spel. 
Det skulle på sätt och vis enbart vara en annan form av inbäddat narrativt material. Budskap 
i form av reklam, som om den tydligt kunde påverka spelaren kunde få denne att drabbas 
ekonomiskt. Budskap i form av politiska åsikter, som beroende på typ kan orsaka mer 
viddspridda problem, både för spelaren personligen och samhället denne bor i. Om 
budskapen dessutom är av en dold typ och inverkar indirekt på spelaren, kan denne bli 
påverkad eller indirekt styrd utan att denne inte ens anar att någonting kan vara fel. Denna 
extrema form av manipulation är dock ingenting mitt arbete har en direkt koppling till; inom 
vad jag upptäckt inom ramen för mitt arbete, existerar demospelens påverkan enbart inom 
spelets sammanhang, inte utanför det. Och om man försöker se möjligheten med påverkan 
utanför spelets ramar i ett positivare ljus, existerar ju även möjligheten att på effektivare sätt 
lära ut verkliga fakta till spelaren, speciellt då i ämnen som inte löper så stor risk för att 
påverkas av politik eller åsikter, som naturvetenskap, matematik och språk. 

En genusundersökning kring om det fanns några uttalade skillnader i åsikt mellan män och 
kvinnor gick tyvärr inte att genomföra. Detta på grund av att det deltog alltför få kvinnor i 
undersökningen för att jag skulle kunna få fram några säkra resultat om saken. En mer 
omfattande undersökning hade kanske erbjudit några intressanta resultat. 

6.3 Framtida arbete 

Om arbetet hade fått fortsätta under ytterligare en kort period, hade det funnits tid att söka 
upp ett större antal testpersoner och få deras svar på undersökningen. Detta skulle ha gett 
mer stabila värden och testresultat, och det skulle ha varit mindre risk för att man skulle 
kunna begå fel vid tolkningen. Det hade kanske även gett en möjlighet att åtgärda det mindre 
antalet kvinnor i förhållande till antalet män i testgrupperna, så att en jämförande 
undersökning mellan män och kvinnor kunde ha genomförts i sin helhet. 

Att genomföra en fullständig sådan jämförande undersökning har sina möjligheter. Om man 
kunde härleda skillnader i hur män och kvinnor tar till sig berättelse och spelmekanik i 
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kombination, ger det möjligheten till att utveckla metoder för att skapa spel som passar bäst 
till respektive kön. Sådana metoder vore dock trångsynta. Av större värde vore då 
möjligheten för spelutvecklare att lära sig och förstå hur man skulle kunna utveckla spel som 
är tillgängliga för båda könens sätt att ta till sig spelmekanik och berättelse i kombination, 
med minimalt uteslutande gentemot det ena eller det andra könet. En genusundersökning 
som föreslagits skulle alltså ha möjlighet att förbättra metoder inom spelutveckling. 

Som ett komplement till undersökningen som utfördes, kunde ytterligare en undersökning ha 
genomförts, där testgrupperna hade fått byta och spela det andra demospelet, dock 
fortfarande utan att endera gruppen blivit informerade om den andra. Efter denna andra 
speltestning, kunde testpersonerna ur vardera testgruppen besvara en ny enkät, som skulle 
ha för syfte att utröna deras intryck av det andra demospelet i jämförelse med det första. En 
jämförande analys av denna andra omgång av enkätsvar skulle kunna ha gett en mer 
omfattande genomsnittsbild av testpersonernas åsikter. 

På längre sikt, med ett hypotetiskt arbetsutrymme på ett par extra månader, skulle det ha 
varit värdefullt om man kunde utveckla demospelen ytterligare. Om man designade en mer 
omfattande och komplex spelmekanik, kanhända någonting helt annat än det som användes 
till detta arbete, tror jag att det skulle framkomma en större variation av åsikter som kunde 
ge en ännu klarare bild. En mer avancerad spelmekanik, kanske i kombination med mer 
avancerad spelgrafik, skulle nog också leda till ett längre spelmoment, så att testpersoner fick 
lite längre tid på sig att ta in demospelet och bilda sig uppfattningar om det. En mer 
genomtänkt berättelse skulle också kunna möjliggöra ett starkare intryck hos testpersonerna 
och därmed mer informativa svar. Viktigast av allt vore dock att i större grad garantera 
samspelet mellan berättelsen och spelmomentet, att få dem att bli som en organisk helhet, 
fast samtidigt bibehålla att berättelsen kan avlägsnas för den ena testgruppen. 

Samma vidareutveckling skulle då också ha omfattat enkäten, för att reflektera den mer 
utvecklade produkten och för att lära sig från det första enkättillfället. Precis som jag tänkte 
på kortare sikt, vore det även på längre sikt bra med fler testpersoner för att skapa stabilare 
medelvärden och testresultat, fast kanske med ännu större grupper och med ett större 
geografiskt omfång. Ett sådant urval och arbete kanske vore för omfattande för enbart mig 
själv att genomföra. Personer villiga att hjälpa till med en mer omfattande undersökning vore 
då kanske en möjlighet, speciellt om det fanns ytterligare intresse från ett akademiskt håll. 
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Appendix A  -  Fria enkätsvar 

I båda enkäterna fanns frågan ”Vad uppfattade du att du utförde för uppgift under 
spelmomentet?”, där testpersonerna fick svara fritt. En del svar var spelmekaniska, de 
statuerade enkla mekanismer och mål. Andra var fiktiva, testpersonerna uppfattade saken 
utifrån ett sammanhang som inte hade att göra med den mekaniska naturen hos demospelen. 
Antalet testpersoner som gav endera typen av svar sammanfattades i siffror i Analys. UTAN-
gruppen fick dessutom frågan ”Skapade du ett eget sammanhang till spelet?”, där de kunde 
ge ett fritt svar om de svarade Ja. Här listas de exakta fria svar som gavs till båda dessa 
frågor. 

 

”Vad uppfattade du att du utförde för uppgift under spelmomentet?” (MED-gruppen): 

1: Följde linjen till mål. Jag förstod tyvärr inte berättelsen i början och hur den hörde ihop 
med spelet. {Spelmekaniskt.} 

2: En uppgift som närmast kan liknas vid tivolispelet där man skall leda en ring längs en 
bana. {Spelmekaniskt.} 

3: Lade en elektrisk krets på ett chip. {Fiktivt.} 

4: Komma snabbt i mål, vinna över tiden. {Spelmekaniskt.} 

5: Som om jag skulle ta mig från punkt A till punkt B. mer som att jag som person var 
pricken. Nere på fråga 6 bra förstår att det är svårt att göra men inte direkt fängslande på det 
settet men bra att försöka skapa en story line så man får ett så kallat " Hm " så man vet varför 
man är pricken vart pricken ska osv, kanske om du skulle göra banan mindre och kanske nått 
hinder. vet det låter "mainstream" men tror det skulle falla till en större mål grupp. För övrigt 
skit bra jobbat keep up the good work =)! {Spelmekaniskt.} 

6: Att ta mig till sektor 7. {Fiktivt.} 

7: Ledde en figur runt en bana. {Spelmekaniskt.} 

8: Att styra en maskin. {Fiktivt.} 

 

”Vad uppfattade du att du utförde för uppgift under spelmomentet?” (UTAN-gruppen): 

1: Att flytta pricken så fort som möjligt och på så kort tid som möjligt till målet. 
{Spelmekaniskt.} 

2: Precisionsövning och fingerfärdighet. Det va rätt svårt att navigera smidigt med 
piltangenterna under en så begränsad tid. Men å andra sidan väcks vinnarskallen av just det. 
{Spelmekaniskt.} 

3: Ingen aning. Tyckte det var dåligt att ingen "restart" knapp fanns eller snygg game over 
skärm. Skulle man spela om det fick man gå ur spelet och öppna upp det igen, lite jobbigt. 
Dessutom är det svårt att gå på diagonalen med piltangenterna. {Ingen idé.} 
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4: Använde boost-funktionen i skift på de flesta raka sträckor, undvek den på sektioner med 
många svängningar. {Spelmekaniskt.} 

5: Låtsades vara en ström-puls som färdades efter en kabel. {Fiktivt.} 

6: Att följa linjen precist och så snabbt som möjligt göra detta. {Spelmekaniskt.} 

7: Att komma i "mål" så fort som möjligt {Spelmekaniskt.} 

 

”Skapade du ett eget sammanhang till spelet?” (UTAN-gruppen): 

1: Tänkte mig att det lika gärna skulle kunna vara en figur som ska genom en värld för att 
komma till nästa. Saknade lite ett nästa steg. 

2: Låtsades vara en ström-puls som färdades efter en kabel. 

 

 


