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Sammanfattning 
 

Det är uppenbart att narrativ används i spel, inte minst i offline-RPG:n (ORPG:n), 
där berättelserna är vad som står i centrum. Samtidigt som dessa är ett välkomnat 
fenomen har de också en tendens att passivisera spelaren och påverka känslan av 
frihet. I hur hög grad de gör detta är till viss del subjektivt och därför är det av vikt 
vad som motiverar ORPG-spelaren till spelandet. Denna studie har utvecklat två 
spelprototyper som baseras på motivationerna immersion respektive prestation för 
att påvisa motivationsgruppernas preferenser. Studien har fokuserat på att ta reda på 
hur stor vikt de båda grupperna lägger på känslan av frihet, och haft som hypotes att 
kravet är högre hos prestationsmotiverade spelare. Av utvärderingen att döma går 
det inte att med säkerhet falsifiera eller bekräfta detta.
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1 Introduktion 

Sedan länge har vi människor använt oss av narrativ som en form av underhållning och idag 
förekommer det i en mängd olika sammanhang. Ingen har väl undgått att narrativ är starkt 
förekommande i digitala spel, även om de i många fall snarare spelar en sekundär roll. Å 
andra sida, vikten av narrativ är olika stor i olika spelgenrer. Exempelvis i digitala offline-spel 
(ORPG:n) är det narrativa ofta en stor del av det som ska underhålla spelaren, medan det i 
abstrakta spel som Tetris (Alexey Pazhitnov, 1985) inte ens finns. Samtidigt som ORPG:n 
oftast är synonymt med oerhört mycket speltid är det narrativa i dem också oftast väldigt 
viktigt. Dessa narrativ, och den tid de tar upp från spelandet, orsakar emellertid en viss 
konflikt vad gäller den frihet, eller känsla av frihet (Schell, 2008), som är viktig för spelaren. 
Det är detta fenomen denna studie avser att undersöka. 

Vad gäller narrativ kan man göra en indelning av två begrepp (Chatman, 1980): historia (en. 
story), vad som finns i narrativet (innehåll); och berättelse (en. discourse), sätt som används 
för att detta ”vad” ska kunna upplevas på ett eller annat sätt (uttryck). I spel är berättelsen 
speciellt angelägen då spel har ofantligt många sätt att förse spelaren med en sådan på, och 
att spelaren faktiskt får tolka den genom att spela igenom den. 

Alla människor är dock olika och har olika orsaker till vad som driver dem igenom spel som 
har berättelser, och därför bör olika berättelser tilltala olika mycket beroende på vem som får 
uppleva dem. Denna studie riktar in sig på prestationsmotiverade spelare, det vill säga 
spelare som drivs av bland annat att effektivt avancera i spelet och utforska spelets mekanik, 
samt immersionsmotiverade spelare som drivs av bland annat att utforska spelvärlden och 
leva sig in i dess berättelse (Yee, 2005). Målet är att utifrån deras preferenser vad gäller 
berättelsers påverkan på känslan av frihet skapa två spelprototyper av genren ORPG i RPG-
Maker VX. För att identifiera spelare med ovan nämnda motivationer kommer denna studie 
att använda sig av enkäter. Spelarna kommer i sin tur att få testa spelprototyperna. 
Spelprototyperna kommer efteråt att utvärderas med hjälp av intervjuer med dessa 
speltestare, och slutsatser kommer att dras deduktivt. 

Studien motiveras av att det finns vissa problem vad gäller berättelser i ORPG:n (men också 
förstås i många andra genrer). Omfattningen av berättelseinslag, som dialoger och 
filmsekvenser, kan ibland bli för mycket för spelaren och beröva henne på sin känsla av 
frihet. Dessutom kan olika typer av avatarer, det vill säga de karaktärer spelare styr och 
utforskar spelvärldar med, påverka berättelsen och hur mycket tid den tar från själva 
spelandet. Dessa berättelse-relaterade faktorer lär emellertid påverka spelare olika beroende 
på deras motivationer. Syftet med denna studie har varit att skapa två spelprototyper som 
stödjer respektive motivation i avseende på dessa faktorer. 

De två prototyperna har lagt olika vikt på att behålla spelarens känsla av frihet. Den 
immersionsbaserade prototypen har skapats utifrån hypotesen att immersionsmotiverade vill 
ha ett ORPG som alltid behåller sin ursprungliga detaljrikedom. Av denna anledning har en 
specifik avatar (Adams, 2010), det vill säga en avatar som från början fått designaspekter 
som till exempel personlighet detaljerat specificerad av en designer, implementerats i den 
immersionsbaserade prototypen, och en följd av detta har blivit att valmöjligheter angående 
påverkan på berättelseinslags omfattning inte implementerats i denna. Denna prototyp 
skapades först, och användes sedan som en sorts mall för den prestations 
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baserade prototypen, vilken skapades utifrån hypotesen att prestationsmotiverade har ett 
behov av att kunna påverka omfattningen av vissa berättelseinslag. En så kallad 
spelardesignad partiellt specifik avatar, det vill säga en avatar som delvis kan designas av 
spelaren själv samt både tillhör spelvärlden och har som syfte att ”vara” spelaren själv, har 
använts i den prestationsbaserade prototypen för att tillfredsställa ”vara-aspekten” hos 
spelaren, och en följd av detta har blivit att valmöjligheter angående påverkan på 
berättelseinslags omfattning implementerats i denna. 
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2 Bakgrund 

Narrativ i ORPG:n utgörs av många olika aspekter, och exakt allting som berör narrativ kan 
förstås inte tas upp i detta projekt. En rad områden ska emellertid få sina ytor skrapade på. 
Först och främst ska vi kort gå in på hur narrativet i sig, inte bara i spel utan i alla 
sammanhang, kan definieras. Följt av detta ska vi se hur det kan se ut i spel, och vad det finns 
för sätt att ge spelare narrativt innehåll på. Slutligen ska vi gå in på spelarmotivationer. 

2.1 Vad är narrativ? 

Nedan följer begrepp som bland annat historia, berättelse, och berättande, och syftet med 
ordet narrativ i denna studie är att ha en grund att utgå ifrån. När det i studien påstås att 
exempelvis ett spel är "narrativt" eller "har ett narrativ" betyder det alltså att det på ett eller 
annat sätt innehåller inslag av dessa begrepp. Vi ska nu se hur ordet definieras av två 
inflytelserika författare. 

Genette (1995, 1972) tar upp ordet narrativ (en. narrative) och sammanfattar det som något 
beståendes av tre olika aspekter: historia (en. story), narrativ (en. narrative), och berättande 
(en. narrating). Observera här att Genette alltså till en början använder ordet narrativ som en 
sorts grund (vilket denna studie gör rakt igenom) men sedan snarare benämner det som en 
(väldigt stor) del av allting. Chatman (1980) ser på narrativet som något som består av ett 
vad och ett sätt. Han delar på så sätt in narrativ i historia (en. story) och berättelse (en. 
discourse). Historien är "vadet" och avser innehåll, följd av händelser, karaktärer, konflikter 
et cetera. Berättelsen är vad som utgör basen för denna studie, och står för sättet att förse 
någon med detta "vad." I spel är detta speciellt viktigt, då det bland annat kan påverka den 
önskvärda känslan av frihet (Schell, 2008).  

I den "del av narrativet" som Genette benämner som just narrativ förekommer två andra 
begrepp som kallas varaktighet (en. duration), och frekvens (en. frequency). Varaktighet är 
den tid det tar att presentera en händelse för exempelvis en läsare i förhållande till hur lång 
tid händelsen ”egentligen” tar. I film är detta speciellt relevant där man väldigt ofta klipper 
scener för att sålla bort det ointressanta och bara visa det intressanta, vilket inte heller är helt 
obefintligt i spel. Genette använder emellertid det senare nämnda på ett sätt som inte riktigt 
är användbart i denna studie. Frekvens enligt honom är graden av repetition av händelser, till 
exempel då en författare skriver samma mening om och om igen, men om samma begrepp 
ska appliceras på spel är det naturligt att denna betydelse behöver modifieras en aning. Spel 
som har berättelser använder vad denna studie benämner som berättelseinslag 
(filmsekvenser, dialoger, ”lore”1 et.c.) för att presentera den, och i och med att "frekvensen" 
av dessa spelar in på känslan av frihet behövs ett ord för att centralisera hur frekvent dessa 
inträder. Hur lång tid får spelaren spela innan ett nytt berättelseinslag kommer och ”stjäl” en 
viss del av spelarens känsla av frihet, och hur länge vara berättelseinslagen? Dessa är viktiga 
aspekter inom denna studie och det behövs ett användbart sätt att benämna dessa och vad de 
bildar tillsammans. Därför kommer begreppet omfattning att användas i denna studie för att 
representera två saker samtidigt; (1) hur frekvent (ofta) dessa berättelseinslag äger rum, och 
(2) hur mycket tid de tar från spelandet. 

                                                        
1 ”Lore” är ett ord som ofta används i spelsammanhang och syftar på ackumulering av kunskap och 
lärdom om varierade ämnen.  
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Slutligen är berättandet av viss betydelse i denna studie. Berättandet är vad som sker när 
något eller någon berättar i berättelsen och förmedlar information. Detta kan göras både 
genom ”showing” och ”telling.” Telling är när en händelse explicit berättas av någon, 
exempelvis en spelkaraktär, medan showing är när en händelse rätt av observeras av till 
exempel en spelare. Showing och telling i denna studie är inte relevant vad gäller exempelvis 
den "stämning" som förmedlas, och inte heller vad de båda har för potential att förmedla 
olika grader av information. Begreppen har ett fokus på vad de i spel kan ha för inverkan på 
hur mycket tid berättelsen tar från själva spelandet. Exempel på detta tas upp i slutet av 2.4.3 
Perspektiv. 

2.2 Narrativ i spel 

Narrativ förekommer inte bara i litteratur och film (och mycket annat) utan även i spel, med 
varierande utföranden av berättelser; men upplevs berättelser i spel likadant som de gör i 
filmer och litteratur? Vem som helst skulle nog kunna påstå att svaret på frågan är ”nej.” I 
spel måste aktivt agerande från, i detta fall spelaren, förekomma för att berättelsen ska 
komma någon vart. Det räcker inte med att låta bandet gå eller bläddra fram sidorna; 
berättelsens protagonister behöver hjälp för att deras liv ska ha någon inverkan på världen de 
befinner sig i. Dessutom kan verktyg inom berättelsen bli synnerligen intressanta inom 
spelmediet. Om exempelvis en "flashback" (Chatman, 1980) är en del av berättelsen kommer 
den att behöva spelas igenom, snarare än att på en specifik mängd tid bara gå läsaren eller 
betraktaren förbi. 

En av de viktigaste aspekterna inom aktiviteten ”att spela” är frihet, eller, känslan av frihet 
(Schell, 2008) där interaktiviteten är central. Riedl och Stern (2006) påpekar två viktiga 
faktorer; spelarens vilja att kontrollera sin karaktärs resa samt speldesignerns avsikt att 
erbjuda spelaren en koherent berättelse, och att existensen av dessa resulterar i en sorts 
”trade-off” de två emellan. 

”It is a commonly held belief that narrative and interactivity are diametrically opposed, meaning one can 
have story or one can have interactivity but not both simultaneously.” (Riedl & Stern, 2006, s. 1) 

En debatt förs angående spel och deras relationer till narrativ. Ludologi kontra narratologi 
närmare bestämt. Bara ludologernas sida av debatten belyses i denna studie, på grund av att 
deras synpunkter är av störst relevans.  

Aarseth (2004) betonar att spel inte är primärt textuella och att de har en egen natur, och att 
det är vore högst oanvändbart att betrakta dem som berättelser om de ska studeras. Juul 
(2001) hävdar att relationen mellan spel och berättelser inte kan tydas på samma sätt som 
relationen mellan berättelser och romaner respektive filmer, och tydliggör också att spels sätt 
att framhäva tid och rum har en klar säregenhet – att själva spelandet alltid äger rum i nuet 
på grund av vår förmåga att påverka situationen, medan det narrativa är någonting av det 
förflutna. Dock klargör han att spel helt klart kan innehålla narrativa element. Den 
fundamentala problematiken är att spel tenderar att misstas som ”en ny typ av berättelser” 
(som en underkategori av till exempel film) och att det uppstått en sorts felaktig förväntan på 
att spel ska innehålla berättelser (Aarseth, 2004). 

Syftet med denna studie är absolut inte att djupgående analysera ludologins relation till 
narratologin och ”välja sida”, men eftersom denna studie  baseras på "spel och dess narrativ", 
kan det sannerligen vara värt att kort kartlägga studiens positioneringen inom debatten. Den 
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är följande: (digitala) spel är spel - de är inte berättelser i sig - men de kan innehålla 
berättelser. Dessa berättelser kan ha en mer eller mindre framträdande roll, vilken påverkar 
spelarens handlingsutrymme och därmed känslan av frihet i spelet. I den här studien 
kommer berättelsens ”angelägenhet” att användas som ett mått på hur framträdande 
berättelsen är i specifika spelsituationer. Vad som står för denna framträdelse är det som 
denna studie benämner som berättelseinslag, som filmsekvenser, dialoger, et cetera. Olika 
berättelseinslag kan påverka berättelsens angelägenhet olika mycket. Exempelvis bör 
filmsekvenser, där spelaren inte gör någonting alls, vara berättelseinslag som maximerar 
angelägenheten. Beskrivningen skulle kunna ses som en lite annorlunda variant av Juuls 
(1998) synsätt; att spelande och narrativ aldrig kan ske samtidigt, utan att om spelet erbjuder 
narrativ kommer det att vara en ständig sick-sack-bana som styr spelandet olika mycket. 

Angelägenheten bör i stort variera beroende på vilket spel som spelas, och ofta vilken genre 
det tillhör. I abstrakta pusselspel som Tetris (Alexey Pazhitnov, 1985), där berättelseinslag 
inte förekommer, bör spelets ”berättelse” (som i detta fall inte finns) vara konstant 
oangelägen. Å andra sidan, i många andra genrer bör den stundtals vara väldigt angelägen, 
som i ORPG:n där berättelsen i stort sett alltid spelar en central roll. Detta innebär sannolikt 
att ju mer intresserad och ju mer en spelare uppskattar att uppleva berättelser, i desto större 
utsträckning bör hon välja spel där berättelsens angelägenhet tämligen ofta är hög. Så, en 
spelare som spelar ett ORPG gör sannolikt det delvis för att uppleva berättelsen som finns 
däri. 

2.3 ORPG:n (digitala offline-RPG:n) 

ORPG:n är just den typ av spel denna studie kommer att inrikta problemformuleringen, 
genomförandet, och utvärderingen på. Även strategi-RPG:n, som Final Fantasy Tactics 
(SquareSoft, 1997) Fire Emblem (Intelligent Systems, 2003) och Cross Edge (Compile Heart, 
2008), inkluderas i kategorin. Adams (2010) kännetecknar ORPG:n, eller CRPG:n 
(computerized roll-playing games) där han inkluderar både offline- och online-RPG:n, som 
spel där spelaren styr en eller flera karaktärer i en fantasivärld och leder dem igenom en rad 
olika uppdrag. I takt med detta förstärks karaktärernas karaktäriseringsattribut (styrka, 
försvar et cetera) av att de får erfarenhetspoäng och därigenom levlar, det vill säga går upp i 
nivå. Detta görs oftast genom att bland annat besegra fiender och monster. Spelaren kommer 
att tillbringa en stor mängd timmar i spelvärlden; är det inte då viktigt att denna spelvärlds 
berättelse levereras med hjälp av ändamålsenliga medel? 

2.4 Hur ge ORPG-spelaren sin berättelse? 

Som nämnt tidigare, ju mer angelägen spelets berättelse är, desto mer hämmas interaktionen 
och också känslan av frihet. Ett ORPG där berättelsens angelägenhet frekvent tenderar att 
vara väldigt hög är Final Fantasy XIII (Square Enix, 2009). Spelet är tämligen ökänt för sin 
linjära spelstruktur. Quijano-Cruz (2011) tar vid ett flertal tillfällen upp att spelarens frihet är 
starkt begränsad just på grund av denna, även om små försök görs för att inbilla spelaren att 
frihet finns genom att inkludera ett mindre antal sidouppdrag. Detta är för övrigt ett vanligt 
förekommande fenomen i spel överlag (Ip, 2010). Känslan av frihet är som sagt en väldigt 
viktig del av spelandet och det är viktigt att denna tas vara på och att berättelsen inte berövar 
spelaren på denna (Schell, 2008). Just det faktum att spelet är linjärt kanske emellertid inte 
direkt bidrar till berövandet av känslan av friheten, men det bidrar sannolikt till att 
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berättelsens angelägenhet ofta är hög, eftersom spelaren frekvent ”tvingas” till att gå till 
spelets berättelseinslag för att det på grund av linjäriteten inte finns så mycket annat att göra. 

Spelstrukturer kan vara linjära och/eller icke-linjära (eller grenade (en. branched)) (Ip, 
2010). En linjär spelstruktur kännetecknas av att delarna av huvudberättelsen (en. main 
story), alltså den sida av spelets berättelse som representerar det huvudsakliga uppdraget i 
resan, gås igenom sekvensiellt, som i Final Fantasy XIII. En icke-linjär spelstruktur 
kännetecknas av att huvudberättelsen inte behöver följas i lika stor mån, och uppmuntrar och 
tillåter spelaren i högre grad att ägna mer tid åt att göra saker i spelvärlden som inte riktigt 
har med huvudberättelsen att göra, och kan på så sätt fortsätta på huvudberättelsen mer när 
hon ”känner för det.” Ett ORPG som fungerar på detta vis är The Elder Scrolls IV: Oblivion 
(Bethesda Softworks, 2006). En blandning av de båda strukturerna kan emellertid 
förekomma; Final Fantasy X (SquareSoft, 2001) och Fable (Lionhead Studios, 2005) 
definieras som spel med linjära spelstrukurer, men med element av icke-linjära 
spelstrukturer på grund av hur spelaren kan utforska en rad av underavdelningar och 
sidouppdrag innan hon ger sig in på det huvudsakliga uppdraget (Ip, 2010). Ip kommer 
baserat på litteratur fram till att det finns ett behov av icke-linjära spelstrukturer, men att de 
flesta ändå följer den linjära spelstrukturen. 

Det finns ett annat område som fått ytterst lite uppmärksamhet; spelarens egna möjligheter 
att själv justera sin känsla av frihet genom att manipulera omfattningen i spelets 
berättelseinslag. Ett globalt sätt vad gäller detta är exempelvis att låta spelaren skippa en 
filmsekvens eller en dialog genom ett knapptryck, men hur vore det om ett spel ”varnar” 
spelaren om att ett tämligen informationsrikt berättelseinslag är på gång, och låter spelaren 
välja hur mycket tid detta ska ta från själva spelandet? Vi har innan introducerat begreppet 
omfattning i denna studie, och vi ska nu introducera ett nytt: flexibilitet. 

2.4.1 Flexibilitet 
Flexibilitet representerar spelarens givna möjligheter att själv manipulera omfattningen av 
spelets berättelseinslag. Dessa två begrepp, omfattning och flexibilitet, går ganska mycket 
hand i hand. De utgör en viktig del av denna studie och har tillkommit på grund av 
förekomsten av spel där berättelsen ”råkat bli” en kanske lite för stor del av spelets design. 
Berättelser är en spännande del av spel, men i vissa spel, som de i Xenosaga-serien 
(MonolithSoft), tenderar det hela att bli en ”klumpig blandning av spel och långa narrativa 
inslag” (Therrien, 2009). Filmsekvenser, ett idag väldigt vanligt sätt att förmedla berättelser 
på, tenderar att göra spelaren passiv och motverka spelets interaktivitet (Ip, 2010). Detta bör 
bero på att berättelsens angelägenhet blir som högst i dessa. 

Olika ORPG:n designar sina berättelseinslag på olika sätt. Kända ORPG:n som Xenosaga 
Episode I: Der Wille zur Macht (Monolith Soft, 2002), Suikoden V (Konami, 2006), och 
Final Fantasy X (Squaresoft, 2001) är berömda för sina mästerlika berättelser. Dessa 
berättelser tendererar emellertid att ”tvinga” spelaren att se igenom, ofta långa, 
berättelseinslag. Andra, kanske ofta lite mindre kända, ORPG:n som Fire Emblem: Radiant 

Dawn (Intelligent Systems, 2007) erbjuder dock spelaren möjligheten att hoppa över 
berättelseinslag bara genom ett tryck på startknappen. Synnerligen speciellt med Fire 
Emblem: Radiant Dawn (2007), och många av de tidigare episoderna i serien, är att de 
tillåter spelaren att hoppa över både filmsekvenser och dialoger, vilket gör att snabba och 
smidiga hopp till det mer fria spelandet kan göras i princip helt enligt spelarens begär. Även 
många av dagens ORPG:n, exempelvis Final Fantasy XIII, tenderar att erbjuda spelaren att 
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hoppa över berättelseinslag, men oftast bara filmsekvenser. Slutligen, en sorts 
mellanlandande design i detta avseende förekommer också, igen i ett Final Fantasy-spel, i 
Final Fantasy X-2 där spelaren tillåts skippa filmsekvenser men bara om spelet klarats en 
gång innan. 

Genom sunt förnuft kan man dra slutsatsen att det absolut bör finnas en möjlighet att hoppa 
över vissa berättelseinslag. Det finns en ”boss” i Final Fantasy X som introduceras genom en 
tre och en halv minut lång filmsekvens. Denna boss är väldigt svår, och om spelaren då 
besegras och måste pröva igen tvingas hon titta igenom samma filmsekvens igen. Detta kan 
lätt rättas till om bara ett diskret sätt att skippa den implementeras, men tänk om spelaren i 
liknande situationer även, eller istället, kunde göra ett explicit val om hur mycket tid 
berättelseinslaget ska ta från spelandet. Vi kan ta ett annat berättelseinslag som exempel. I 
Final Fantasy VII (SquareSoft, 1997) berättar karaktären Elmyra vid ett tillfälle för avataren 
och resterande karaktärer hur hon en gång skulle möta sin man på tågstationen. Genom en 
flashback får spelaren reda på att han aldrig dök upp på grund av att han hade avlidit. 
Spelaren skulle i detta läge, om hon exempelvis känner att hon inte är på humör för långa 
berättelseinslag och för stunden prioterar sin känsla av frihet, kunna välja bland att ”få veta 
hela Elmyras berättelseinslag”, att ”få veta det mesta av Elmyras berättelseinslag” och att ”få 
veta det viktigaste av Elmyras berättelseinslag”, och beroende på vad som väljs anpassas 
berättelseinslagets omfattning efter spelaren.  Resultatet av de olika valen skulle kunna vara 
att första alternativet låter spelaren se hela flashbacken, andra låter henne se en viktig del av 
flashbacken, och det sista gör att Elmyra helt enkelt berättar om den huvudsakliga incidenten 
snabbt och lätt bara genom några rader text. 

Detta skulle kunna vara något väldigt användbart, men det är högst sannolikt att en metod 
som denna skulle ses annorlunda på beroende på vilken typ av spelare som spelar spelet. 
Därför kommer vi lite senare i denna studie gå in på vilka olika motivationer spelare kan ha. 
Först ska vi dock introducera ett annat begrepp vars mening kan påverka spelets berättelses 
omfattning och flexibilitet; perspektivet. Observera att detta begrepp inte betyder kamera-
perspektiv, utan har en något annorlunda betydelse i denna studie. 

2.4.2 Perspektiv 
Denna studie använder ordet perspektiv för att beteckna de ”ögon” spelaren ofta upplever 
berättelsen igenom. Om det är användbart att låta spelaren påverka berättelsens omfattning, 
kan typ av avatar spela in på naturligheten i dessa möjligheter. Därför ska vi nu introducera 
vad det finns för typer av dessa. 

Adams (2010) använder begreppet avatar för att åsyfta en eller flera protagonister i spel 
spelaren har kontroll över vars överlevnad är kritisk för framgång i spelet. Han gör en 
klassificering av dessa baserat på vilka sätt de kan användas och hur de interagerar med 
spelvärlden: specifika (en. specific), spelardesignade (en. player-designed), icke-specifika (en. 
non-specific), samt en sorts blandning mellan specifika och icke-specifika. Specifika avatarer 
har från början fått design, styrkor, personligheter, bakgrundshistoria et cetera, detaljerat 
specificerat av en speldesigner och är alltså sin egen karaktär, medan resterande typer av 
avatarer mer eller mindre har som syfte att ”vara” spelaren, fast med lite varierande 
kännetecken. En spelardesignad avatar får sina egenskaper, ofta både utseende och styrkor, 
specificerat av spelaren själv, och fungerar som en ”mask” för spelaren. Icke-specifika 
avatarer ges till spelaren som ”ett tomt skal att bosätta sig i” (Adams, 2010) och pratar inte 
självmant. Dessa är väldigt sällsynta, om ens existerande, inom ORPG:n. Adams sista 
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kategori är ett sorts gränsland mellan icke-specifika och specifika avatarer där avataren är 
specificerad men inte fullt ut. Ett exempel på en sådan är avataren i Suikoden V (Konami, 
2006), prinsen av ”drottningadömet” Falena, som aldrig självmant pratar men ändå är en 
viktig karaktär i spelvärlden. Prinsen tar dessutom självmant initiativ till att röra sig och göra 
ansiktsuttryck i filmsekvenser bland annat. Denna typ av avatar är vanligt förekommande i 
ORPG:n. Eftersom Adams inte benämner typen med någon specifik term tas friheten att kalla 
dem för partiellt specifika avatarer i denna studie. 

En aspekt Adams inte tar upp är att det bör finnas en blandning mellan spelardesignade 
avatarer och specifika avatarer. I Mass Effect (BioWare, 2007) får spelaren själv designa 
avataren Shepard både kosmetiskt och mekaniskt, men det är väldigt tydligt i spelet att han 
inte bara fungerar som en mask för spelaren utan tillhör sannerligen spelvärlden också. Han 
bör vara en så att säga spelardesignad specifik avatar. Logiskt sett bör det på samma sätt 
också kunna finnas en blandning mellan spelardesignade avatarer och partiellt specifika 
avatarer; spelardesignade partiellt specifika avatarer. 

Adams nämner inte explicit att spelardesignade avatarer inte pratar självmant, men med 
tanke på att de fungerar som ”masker” för spelaren kan man dra slutsatsen att det är vanligt 
att de inte gör det och att det är en viktig del av mask-aspekten. En annan sak vad gäller 
denna mask-aspekt är att avataren inte bör behöva vara spelardesignad för att behålla 
egenskapen; hur avataren är designad vad gäller utseende och mekaniska styrkor bör bara ha 
en måttlig påverkan på spelarens möjliggheter att känna att hon "är" avataren. Snarare bör 
det viktigaste vara att avataren speglas av spelarens egna viljor och avsikter, exempelvis i 
konversationer med andra karaktärer i spelvärlden. 

Adams är vidare aningen otydlig med att specificera om en icke-specifik avatar syns eller inte, 
men även angående detta kan man dra slutsatsen att det är vanligt att de inte gör det. Gordon 
Freeman, avataren i Half Life (Valve Software, 1998), nämner han som en icke-specifik 
avatar. Lankoski (2010) poängterar dock att Gordon är mycket mer av en karaktär i 
spelvärlden, och mindre av en ”markör” än vad många andra kan tycka, då tämligen mycket 
information om hans bakgrund ges och cirkulerande spelkaraktärer behandlar honom som 
någon de känt sedan länge. På grund av detta kanske Gordon faktiskt skulle passa in bättre 
som en partiellt specifik avatar. 

Eftersom de olika typerna av avatarer på ett eller annat sätt speglar hur mycket och på vilket 
sätt spelaren tar del av berättelsen bör de också ha en viss inverkan på den önskvärda 
känslan av frihet. Frasca (2001) argumenterar för att ju mer frihet spelaren ges, desto mindre 
personlighet kommer karaktären ha. Detta betyder då att en specifik avatar är den typen som 
bör ha sämst förutsättningar att låta spelaren behålla sin känsla av frihet, medan en icke-
specifik avatar bör ha bäst förutsättningar. Även spelardesignade och partiellt specifika 
avatarer bör ha bra förutsättningar då de precis som en icke-specifik avatar har ett fokus på 
att "vara" spelaren själv. 

Hur påverkar då dessa typer av avatarer berättelseinslags omfattning och flexibilitet? Säg att 
en situation råder där tre karaktärer konverserar, varav en är en avatar som har som syfte att 
”vara” spelaren. Säg att berättelsen är uppbyggd som så att avataren i denna situation ska 
berätta om en händelse för de två andra karaktärerna som ska visas i form av en flashback. 
Då är det naturligt att spelaren, som då ”är” denna avatar, kan välja hur mycket av händelsen 
hon vill berätta om. Om det skulle vara tvärtom – att de två andra karaktärerna skulle berätta 
om en händelse för avataren – skulle det av samma anledning vara naturligt för spelaren att 
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välja hur mycket av det hon vill ta del av. Vad händer emellertid om avataren är specifik, det 
vill säga redan detaljerat designad vad gäller bakgrundshistoria, viljor, styrkor et cetera, och 
spelaren sätts i samma situationer? Den specifika avataren har inte som primär uppgift att 
”vara” spelaren på samma sätt, och har också som nämnt egna viljor. Det finns därför 
anledningar till att denna ”anpassningsmetod” skulle kunna bli något malplacerad om 
avataren är specifik, och påverka immersionen (se 2.5.2 Immersion) negativt. 

Det finns även vissa aspekter angående showing och telling samt avatarens närvaro som är 
relevanta i detta avseende. Som nämnt skulle det vara naturligt för en spelare med en avatar 
som har som syfte att "vara" spelaren själv att påverka omfattningen av spelets 
berättelseinslag. Berättelseinslag kan emellertid berättas på olika sätt. Ovan beskrivs ett 
exempel i form av en flashback, där avataren alternativt en annan berättar om (telling) en 
händelse. Vad händer då om berättelseinslaget är utformat som så att ingen explicit berättar 
om det, utan det bara observeras av spelaren (showing), utan avatarens närvaro? Om samma 
anpassningsmetod beskriven ovan skulle användas här skulle det innebära att spelaren, 
snarare än avataren, skulle få påverka omfattningen. Säg att spelet introduceras i en byggnad 
där två karaktärer konverserar som bara spelaren, inte avataren, ser. Skulle det då vara lika 
naturligt för spelaren att påverka omfattningen? Spelaren måste då dessutom få veta vad 
berättelseinslaget handlar om innan omfattningen av det påverkas. Detta innebär att en sorts 
"introducerande förklaring" på berättelseinslaget måste göras innan spelaren gör valet, vilket 
blir naturligt när en karaktär i spelvärlden ska berätta för avataren, men lär bli "mekaniskt" 
när det bara visas för spelaren. Även telling-aspekten skulle kunna ha samma inverkan när 
avataren inte är närvarande. Om exempelvis ett allestädes närvarande (en. omni-present) 
väsen eller en karaktär i berättelsen berättar om en händelse - men bara för spelaren och inte 
avataren - uppstår det återigen problem eftersom det då blir spelaren snarare än avataren 
som får bestämma omfattningen av berättelseinslaget, och bör kunna påverka hur naturligt 
valet känns för spelaren. 

Återigen, det sätt spelare föredrar att berättelsen levereras på lär präglas mycket av vad som 
motiverar dem, och därför ska vi nu slutligen gå in på vad det finns för motivationer. 

2.5 Motivationer hos spelare 

Yee (2005) definierar spelares motivationer genom tre ”komponenter”, vilka är prestation 
(en. achievement), socialisering (en. social), samt det halvt icke-existerande ordet i svenskan, 
immersion (en. immersion). Spelare spelar ORPG:n för mer än bara själva spelandets skull, 
och Yee har underlättat processen i att definiera dessa olika typer av motivationer. Eftersom 
detta verk inriktar sig på ORPG:n, medan Yee forskar inom MMORPG:n, kommer inte 
komponenten socialisering att användas då den är näst intill obefintlig i ORPG:n. Detta 
innebär att genomförandet i detta verk kommer att baseras på två målgrupper; de med 
prestation som primär motivation och de med immersion som primär motivation. Dessa två 
komponenter är visserligen formulerade för spelare som spelar MMORPG:n, men bör 
sannerligen också till viss del kunna appliceras på spelare som spelar ORPG:n. Vad innebär 
då motivationerna mer ingående? Komponenterna prestation och immersion är uppdelade i 
underkomponenter, vars innebörd nu ska förklaras. 

2.5.1 Prestation 
Prestation utgörs enligt Yee (2005) av tre underkomponenter: avancemang (en. 
advancement); mekanik (en. mechanics); och tävling (en. competition). Avancemang står för 
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spelarens ambitioner att ta sig vidare i spelet samt så effektivt som möjligt utveckla sina egna 
förutsättningar till framgång i spelet (Yee, 2005), exempelvis genom att levla. Mekanik står 
för spelarens ambitioner och intresse att nyttja och förstå sig på spelets, inte så förvånande, 
mekanik (Yee, 2005). Båda dessa underkomponenter är väldigt relevanta i ORPG:n. Tävling, 
som står för spelarens ambitioner att dominera och vinna över andra spelare, är dock desto 
mindre förekommande i ORPG:n men förstås väldigt frekvent förekommande i MMORPG:n. 
Två undantag är Fire Emblem (2003) och Digimon World (1999), vilka erbjuder en viss grad 
av tävling genom att erbjuda spelare möjligheten att, offline, använda enheter (i form 
karaktärer i Fire Emblem och i form av digimon i Digimon World) från sina sparfiler och låta 
dem slåss mot enheter från andras sparfiler. Detta fenomen är dock så pass ovanligt i 
ORPG:n att underkomponenten tävling inte kommer att användas i denna studie. 

2.5.2 Immersion 
Immersion utgörs enligt Yee (2005) av fyra underkompontener: upptäckande (en. discovery); 
rollspelande (en. role-playing); verklighetsflykt (en. escapism); och till sist anpassning (en. 
customization). Upptäckt står för spelarens ambitioner att upptäcka nya saker i spelvärlden 
som platser, uppdrag, eller artefakter som andra kanske inte känner till,  och ett primärt nöje 
i själva ”utforskandet i sig” (Yee, 2005). Spelare som motiveras av rollspelande njuter av att 
leva sig in i spelvärlden och dess berättelse med sin egendesignade karaktär (Yee, 2005). I 
ORPG:n, i synnerhet de till konsol, är dock inte alltid fallet att avataren är spelardesignad, 
och därför kommer denna underkomponent i denna studie även representera spelares 
ambitioner att leva sig in i spelvärldens berättelse med sina icke-specifika, specifika, 
alternativt partiellt specifika avatarer. En väldigt anmärkningsvärd aspekt med rollspelande-
underkomponenten är hur den skiljer sig i MMORPG:n och ORPG:n. En rollspelare har 
väldigt goda förutsättningar i MMORPG:n då där finns riktiga människor (förklädda som 
spelkaraktärer så klart) att interagera med, till skillnad från i ORPG:n där karaktärerna, och 
ofta även avataren, interagerar med varandra genom föreskrivna dialoger och liknande. 
Verklighetsflyktstår för precis det det benämner, att fly från verkligheten (Yee, 2005). Detta 
kan innebära flykt från exempelvis det stressiga arbetslivet eller det oroliga förhållandet med 
med flick- eller pojkvännen. Slutligen står anpassning för spelarens ambitioner att modifiera 
och fixa sin avatars utseende (Yee, 2005), något som är ganska ovanligt i ORPG:n till konsol 
men desto vanligare i ORPG:n till PC. Det förekommer exempelvis inte i Final Fantasy X till 
Playstation 2, men förekommer i The Elder Scrolls IV: Oblivion till PC. Det finns dock 
undantag till konsol som Dragon Age (BioWare, 2009) och Mass Effect. Dessa är lite nyare, 
något som tyder på att den typ av ORPG som oftast förekommer på PC börjar komma in i 
konsolvärlden. 
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3 Problemformulering 

Denna studie inriktar sig på frågan om hur man på bästa sätt implementerar berättelser i 
ORPG:n vad gäller den önskvärda känslan av frihet, baserat på olika spelares motivationer. 
Detta inkluderar olika faktorer, vilka bland annat berör saker som: hur berättelsen, framför 
allt med avseende på dess omfattning och flexibilitet, ska bakas in i ett interaktivt system; 
och ur vilka perspektiv berättelsen ska visas för att känslan av frihet ska bli tillräcklig för de 
olikt motiverade spelare. Vi kommer snart gå in på dessa aspekter och utveckla en hypotes. 
Studien hanteras deduktivt, det vill säga en hypotes identifieras från början, och beroende på 
om denna falsifieras eller inte under loppet av projektet kommer generaliserande slutsatser 
att dras. 

3.1 Hypotes 

Det har tidigare nämnts att det i spel finns en konflikt mellan den önskvärda känslan av 
frihet och upplevelsen av berättelsen. Studiens hypotes utgår ifrån att de krav som ställs vad 
gäller känslan av frihet i ORPG:n skiljer sig åt beroende på vad spelaren motiveras av. 

3.1.1 Prestationsmotiverade spelare 
Prestationsmotiverade spelare förväntas lägga i synnerhet stor vikt vid känslan av frihet. 
Detta för att samtliga underkomponenter i prestationskomponenten förespråkar aktivt och 
intensivt spelande. Prestationsmotiverade spelare finner det viktigt att på effektiva sätt ta sig 
vidare i spelet, utforska mekaniken, och framförallt bli så bra som möjligt. På grund av detta 
förväntas dessa spelare lättare frustreras om dessa ambitioner frekvent hämmas på grund av 
långa berättelseinslag, och att de vill kunna lösa detta på något sätt. Prestationsmotiverade 
spelare förväntas därmed ha ett behov av att kunna manipulera omfattningen av 
berättelseinslag, men främst de berättelseinslag som de ”påtvingas.” 

Det förväntas vara av vikt att manipuleringen känns naturlig, och att det perspektiv som 
tillämpas är avgörande för detta. Därför förväntas de prestationsmotiverade spelarna vilja 
göra valet med en avatar som har i syfte att ”vara” spelaren själv, och att denna avatar alltid 
är närvarande, det vill säga delaktig i berättelseinslaget, när valet görs. Exakt vilken typ av 
avatar som uppfyller vara-aspekten förväntas vara oviktigt - det viktigaste är att känslan finns 
där. Två aspekter förväntas vara speciellt viktiga för att uppnå känslan: 1) att det finns 
möjligheter att på ett eller annat sätt välja avatarens kosmetik som till exempel namn och 
kön (anpassning av mekaniska aspekter förväntas vara oviktigt); och 2) att avataren aldrig 
självmant konverserar med NPC:s (non-playable characters). Om avataren är delvis 
specificerad, exempelvis genom bakgrundshistoria, förväntas inte det påverka naturligheten i 
att manipulera omfattningen av berättelseinslag. 

3.1.2 Immersionsmotiverade spelare 
Immersionsmotiverade spelare förväntas lägga mindre vikt vid känslan av frihet, även om 
den fortfarande är viktig. Komponenten immersion handlar huvudsakligen om att utforska 
spelvärlden och spelets berättelse och att leva sig in den. Därför finns det anledning att anta 
att de välkomnar en konstant ”hel” berättelse där berättelseinslagen alltid behåller en 
ursprunglig detaljrikedom, även om det ibland hämmar känslan av frihet. 

Eftersom immersionsmotiverade spelare lägger stor vikt vid spelvärlden och dess berättelse, 
förväntas det vara lämpligt att de får använda sig av en avatar som är speciellt skapad för den 
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världen och naturligt passar in i den. Därför förväntas de vilja ha en specifik avatar. 
Rollspelande inkluderas emellertid i immersionskomponenten, och den blir något hämmad 
när avataren är specifik då spelaren sällan får spegla karaktären med sin egen vilja då. Detta 
bedöms dock inte vara tillräckligt för att avfärda förväntningarna. 

3.2 Studiens uppdrag 

Denna studie tar hjälp av Yees (2005) indelning av motivationer för att basera kvaliteten hos 
berättelser i ORPG:n på olika grunder. Spelare spelar av olika anledningar; avancemang, 
upptäckt, roll-spelande, verklighetsflykt, et cetera. Uppgiften i denna studie är att, baserat på 
två grupper av spelare som motiveras av prestation respektive immersion, tillverka två 
spelprototyper med berättelser som stödjer preferenserna hos respektive målgrupp, med 
fokus på den önskvärda känslan av frihet. För att utvärdera spelprototyperna kommer 
speltestning att ske. 

3.3 Metodbeskrivning 

Den första spelprototypen ska vara anpassad för den typ av spelande som primärt motiveras 
av prestation, medan den andra ska vara anpassad för den typ av spelande som primärt 
motiveras av immersion. 

För produktion av spelprototyperna kommer verktyget RPG-Maker VX att användas. Båda 
spelprototyper kommer i grund och botten att vara samma spel och ha samma narrativt 
innehåll, men berättelserna i dem kommer att skilja sig åt. Minst en filmsekvens kommer att 
implementeras för att kunna göra en effektiv distinktion mellan ”aktivt” spelande 
(exempelvis dialoger) och ”passivt” spelande (filmsekvenser). Ip (2010) har konstaterat att 
det finns ett överflöd av linjära spelstrukter i spel, men trots detta kommer spelprototyperna 
i denna studie att vara linjära. Detta för att berättelsen annars skulle spreta åt alla håll vilket i 
sin tur skulle innebära skapandet av otroligt många olika berättelseinslag. 

Studien kommer att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder. För att 
kategorisera de potentiella speltestarna kommer enkäter att delas ut på nätet. Indelning av 
både kön och ålder kommer att förekomma i dessa. Yee (2005) har lagt upp det formulär han 
använde för att identifiera spelares motivationer på sin hemsida, och delar av det kommer att 
inspirera till hur denna studies enkäter utformas. För att öka validiteten i undersökningen 
ska det ses till att alla försökspersoner i denna studie kommer att vara insatta och 
intresserade av ORPG:n och vad de kännetecknar, på ett eller annat sätt. 

Speltestare kommer att kontaktas samtidigt som spelprototyperna skapas. Den 
prestationsbaserade prototypen kommer att ha ett fokus på flexibilitet i omfattningen av de 
berättelseinslag spelet innehåller. Den kommer också att använda sig av en avatar som har i 
syfte att ”vara” spelaren själv, för att de val spelaren förses med vad gäller berättelseinslagens 
omfattning ska kännas naturliga. Manipuleringsmöjligheten kommer därtill bara finnas 
tillgänglig när avataren är närvarande. Spelprototypen som baseras på motivationen 
immersion kommer att ha som mål att alltid förse spelaren med berättelsens helhet, det vill 
säga berättelseinslagen kommer alltid behålla sin ursprungliga detaljrikedom. Den kommer 
att ha en specifik avatar, och möjligheter att manipulera omfattningen av berättelseinslag 
kommer inte att implementeras. 
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När spelprototyperna blivit ”klara” är det dags för speltestning. För att undersöka i hur stor 
utsträckning speltestarna uppfattar att spelprototypernas sätt att presentera berättelsen på 
stödjer just deras motivationer kommer intervjuer att genomföras, och på så sätt klara upp 
om spelprototypernas design var passande eller inte. För att öka validiteten och reliabiliteten 
i undersökningen i stort kommer båda målgrupper att få speltesta båda spelprototyper. Ingen 
speltestare kommer emellertid att få testa båda spelprototyper. Ena hälften av de 
prestationsmotiverade spelarna kommer att få testa den ena spelprototypen medan den 
andra hälften testar den andra.  Det kommer att fungera likadant för de 
immersionsmotiverade spelarna. 

3.3.1 Relaterad forskning 
Ett antal forskare har analyserat narrativ i spel och hur det kan påverka spelandet.  

Holmes (2008) har skrivit en artikel om RPG-spel, både offline- och online, och undersökt 
hur berättarstrukturer (en. narrative structures) i dessa skiljer sig från andra medier. Han 
menar att film och litteratur följer en tämligen traditionell berättarstruktur, medan narrativ i 
spel har potentialen att konsumeras icke-traditionellt, i synnerhet i MMORPG:n. Vad som 
gör MMORPG:n speciellt intressanta i detta avseende är bland annat att de följer vad han 
benämner som "fragmenterade berättarstrukturer", vilket kan ses som synonymt till det som 
benämns som icke-linjära spelstrukturer i denna studie. 

Brookey och Booth (2006) skriver bland annat om estetiken och det narrativa i spelet Lord of 
the Rings: The Return of The King (EA Games, 2003). De påpekar att utvecklarna verkar ha 
en avsikt att förse konsumenten med en sorts "immersion" med hjälp av dramatiska 
filmsekvenser bland annat, men att detta resulterar i försök som, eventuellt avsiktligt, rubbar 
denna immersion helt och hållet och starkt begränsar spelarens interaktivitetsmöjliggheter. 
Istället fungerar dessa försök som något som påminner spelaren om att påminnas hela 
upplevelsen av narrativet inte bara kan fås genom ett spel utan även via de filmer, böcker et 
cetera som finns tillgängliga, och på så sätt gör reklam för hela produkten snarare än att ge 
en önskvärd spelupplevelse. 

Berättelser finns även i pedagogiska spel. Kickmeier-Rust, Albert, och Göbel, S. (2008) 
skriver om hur man skulle kunna blanda adapterande och interaktiv storytelling (en. 
adaptive and interactive storytelling) med adapterande undervisande teknologi (en. adaptive 
educational technology). De skriver bland annat att berättelsens röda tråd måste vara i takt 
med elevens lärandeprogression- och mål, och att man bör tänka på hur delar av den 
presenteras. Exempelvis ska berättelsens klimax aldrig komma för tidigt. 
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4 Genomförande 

Två spelprototyper av genren ORPG har skapats; en som baseras på motivationen immersion 
och en som baseras på motivationen prestation (Yee, 2005). Innan vi går in på processen som 
utgör skapandet av prototyperna ska vi först beskriva vad spelet handlar om. Spelet, som fått 
det preliminära namnet Protector, utspelar sig i en främmande värld i en främmande 
tidsålder. Crae, historiens protagonist, har tröttnat på konservatismen i byn han bor i och vill 
därför ta sina två barn och flytta därifrån. Rolando, historiens antagonist, försvårar 
situationen genom att åberopa deras gud Barckoo, och påstår att byns invånare kommer att 
få erfara den ”himmelska domen” om de inte tillber guden tillräckligt. När det är som tuffast 
för Crae får han besök av sin gamla kompanjon Herke, som natten därpå hjälper honom och 
hans två barn att fly byn. 

4.1 Spelets historia 

Crae är en 33-årig manlig förälder som bor i en avlägsen by uppe i bergen kallad Dewnby. 
Crae flyttade dit för tio år sedan för att bo ihop med sin dåvarande flickvän Trine som han 
under längre tid hade brevväxlat med från andra sidan jordklotet. Dewnby är en mycket 
konservativ by ledd av korrupta biskopar och präster vilket gjorde det omöjligt för Trine att 
flytta till Crae. 

Crae och Trine hann få två barn, Aleander och Ennis, innan Trine under oväntade 
omständigheter tog livet av sig för fem år sedan. Sedan dess har Crae tagit hand om sina två 
barn samtidigt som han arbetat som en sorts polis i byn. Hans jobb inkluderar bland annat 
att utrota farliga varelser runtomkring byn. Barnen går nu i skolan, vilken i Dewnby är 
samma som kyrkan. 

För två år sedan omkom den dåvarande biskopen Takan av en explosion vid kyrkans altare, 
och sedan dess har hans son Rolando, historiens antagonist, tagit rollen som biskop och lett 
byn på ett väldigt diskutabelt sätt, starkt påverkat av deras religion och den allsmäktiga 
guden Barckoo. Agerande präst är Colin, bror till avlidne Takan och farbror till Rolando, men 
hans inflytande är begränsat eftersom biskopen ses som den huvudsakliga ledaren medan 
prästen ses mer som en hjälpreda. Vore fallet annorlunda kunde byns läge sett annorlunda ut 
då Colin tycker Rolando är för fanatisk och överdriven i sina värderingar. 

Spelet startar med en vanlig morgon då Aleander och Ennis ska till skolan medan Crae ska 
göra sina säkerhetsförebyggande rundor. Vid den dagliga morgonpredikan som kommer 
chockerar Rolando hela byn genom att beordra samtliga invånare att avsluta sina yrken och 
istället ägna dagarna åt att tillbe Barckoo. Den del av barnens utbildning som inte omfattas 
av religion ska också bytas ut mot ”böntimmar.” Han beordrar byn att klockan tre kommande 
natt besöka kyrkan och göra en ”nattlig bön” för att försäkra Barckoo om att de verkligen 
dyrkar honom. Rolando menar att om inte deras gud tillbes tillräckligt kommer byn att 
bestraffas för sina synder genom vad han kallar för den ”himmelska domen.” Både Colin och 
Crae tycker att Rolandos agerande är befängt, och Crae startar planen att tillsammans med 
sina två barn och en gammal vän vid namn Herke fly från byn kort efter att den nattliga 
bönen ägt rum. När familjen och Herke ligger och sover innan de ska upp för att fly byn 
vaknar de av att byn sätts i flammor. Utanför ser de Rolando läxa upp hela byn av 
anledningen att byn börjat brinna på grund av att för få invånare kom till den nattliga bönen, 
enligt honom. Han nämner även att Colin omkommit i branden. Crae uttrycker sitt hat för 
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Rolando, som efter en stund låser in sig i kyrkan. Medan hela byn står samlad utanför kyrkan 
övertygar Herke Crae om att det är bäst att ge sig av. De beger sig österut och stannar vid en 
klippa, vilken är Dewnbys enda vettiga väg ut. 

Historien skiljer sig på en punkt i den prestationsbaserade prototypen. Eftersom prototypen 
ska tillfredsställa den önskvärda vara-aspekten är det i denna möjligt att välja både namn och 
kön på huvudkaraktären. Om spelaren väljer att spela som kvinna medför detta att faderns 
och moderns roller inverteras; kvinnan blir den som flyttade till byn och mannen blir den 
som begått självmord. Allt annat förblir dock oförändrat. 

4.2 Progression 

För att produktionen av spelet skulle få en rimlig start var det nödvändigt att först skapa ett 
fåtal miljöer spelaren skulle kunna röra runt sig i (en grund), innan fokus kunde läggas på att 
implementera spelelement speciellt avsedda för att testa studiens hypotes. Ett upplägg på hur 
de två olika prototyperna skulle skapas behövde identifieras, följt av själva skapandet av dem. 
Skapandet av prototyperna medförde en del problem som i sin tur ledde till uppoffringar, 
vilket vi också ska gå igenom. Vi ska nu först gå igenom vad som gjordes för att få till en 
grund av vad som skulle utgöra båda prototyper. 

4.2.1 Grunden 
Eftersom ORPG:n utspelar sig i någon form av spelvärld var det till en början naturligt att 
börja skapa en sådan. Spelvärlden skulle också bli en grund för att möjliggöra frekventa 
platsbyten - något som spelare förväntar sig kunna göra (Bateman, 2006). Det fanns vissa 
nackdelar med programmets "tilesystem", det vill säga det system som erbjuder den grafik 
spelaren rör sig igenom. Exempelvis var det klumpigt att bygga hus utan att de såg oerhört 
kantiga ut. Utbudet av olika "tematiska" miljöer så som öknar, skogar, berg, hamnar, byar, 
stränder et cetera var relativt dåligt. Anledningen till detta var att skaparna hade gjort om 
grafiksystemet på ett sätt som resulterade i att det istället fanns ett tämligen stort utbud av 
"generell" grafik, det vill säga underlag, material och objekt som tros vara nödvändiga. Det 
var dock möjligt att lägga in lite gammal grafik fran RPG Maker XP in i RPG Maker VX. 
Denna möjlighet togs till vara på för att bygga den "ökenberg"-tematiserade miljön som 
utgjorde byn. Anledningen till att den nyare versionen användes var för att den hade ett 
utökat utbud av mekanik och att den helt enkelt var den mest uppdaterade versionen. 

Förutom en spelvärld skulle där också finnas en berättelse. Av den anledningen var det 
nödvändigt att till en början ha ett narrativ att utgå ifrån, för att skapa två olika 
spelprototyper med olika berättelser. Eftersom meningen med den immersionsbaserade 
prototypen var att erbjuda spelaren en berättelse som alltid behåller sin ursprungliga 
detaljrikedom var det naturligt att denna prototyp skulle utvecklas först, för att senare 
användas som utgångspunkt för den prestationsbaserade versionen där omfattningen av flera 
berättelseinslag skulle bli justerbar. 

Jag bestämde mig för att introducera spelaren till den situation som råder i den aktuella 
spelvärlden genom att presentera en konversation mellan byns biskop Rolando och byns 
präst Colin. Dialogen är tänkt att visa för spelaren att någonting inte står helt rätt till med 
biskopen, vilket senare ska bli tydligare och tydligare. I detta berättelseinslag är avataren inte 
närvarande, vilket gör det till ett exempel av ett berättelseinslag där prestationsmotiverade 
förväntas att inte vilja kunna påverka omfattningen. Ett väldigt kort berättelseinslag 
implementerades och placerades precis efter detta för att introducera spelaren till avataren 
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och hans/hennes två barn. Stor vikt lades vid att låta spelaren styra sin avatar själv, så att 
spelet inte överöser henne med en massa berättelseinslag det första det gör. Här var tanken 
att spelaren skulle få börja utforska på egen hand, innan nästa delmål skulle nås. Vad som 
implementerades för att mer tid skulle kunna gå åt åt mer ”fritt” spelande var, förutom 
miljöerna i sig, NPC:s och en aktivering av ”random encounters2” på kartan öster om byn. En 
ytterligare tanke med NPC:s var att förmedla mer trivial information till spelaren som inte 
förekommer i obligatoriska berättelseinslag, som exempelvis att några av byns invånare inte 
orkar gå till kyrkan på grund av lathet. Något som borde ha implementerats men som inte 
blev av på grund av prioriteringar var hemliga ”items3” spelaren skulle kunnat hitta i 
exempelvis hyllor eller liknande, då det hade gett mer tid för spelaren att faktiskt spela och 
skapat större mening i själva utforskandet. Den hänsyn som togs till att spelaren skulle få 
utforska mycket på egen hand innan delmål nås var menad att vidhållas genomgående, men 
blev tyvärr något underprioriterad under den senare delen av produktionen (se 4.1.2 Upplägg 
av båda spelprototyper). 

4.2.2 Upplägg av båda spelprototyper 
Tanken med studien var att skapa två spelprototyper där spelet i sig är detsamma, men med 
olika berättelser. Det som låg till störst grund för skillnaderna mellan de olika prototyperna 
var att omfattningen av berättelseinslag, i synnerhet långa sådana, skulle gå att justera i den 
prestationsbaserade prototypen, medan berättelseinslagen alltid skulle behålla sin 
ursprungliga detaljrikedom i den immersionsbaserade prototypen. Dessa faktorer skulle 
vidare förbättras av att tillämpa olika perspektiv i respektive prototyp. I den 
immersionsbaserade prototypen skulle den ursprungliga detaljrikedomen utökas genom 
implementering av en specifik avatar, och för att justeringsmekanismen i den 
prestationsbaserade prototypen skulle kännas naturlig implementerades en avatar som har i 
syfte att ”vara” spelaren. Den senare avatartypen är en spelardesignad partiellt specifik 
avatar. Därtill skulle möjligheten att påverka omfattningen av berättelseinslag bara finnas 
tillgänglig vid berättelseinslag där avataren är närvarande. 

Tillförsel av flexibilitet i spelets berättelse skulle kunna göras genom tre val innan 
berättelseinslaget berättas, vilket bedömdes vara ett rimligt sätt att implementera det på. Jag 
bestämde i samband med detta att det skulle finnas sammanlagt tre innehållsrika (och då 
relativt långa) berättelseinslag där detta skulle kunna användas. Det var önskvärt att på ett 
eller annat sätt förklara för spelaren vad dessa tre val skulle innebära eftersom det annars 
skulle kunna leda till att spelaren av misstag kunde ha gått miste om information. Detta 
gjordes genom att implementera en kort beskrivande text precis innan första valet görs. 

De tre berättelseinslagen benämns: (1) ”Morgonpredikan” där biskopen beordrar byn att 
avsluta sina jobb och istället tillbe guden Barckoo; (2) ”Självmordet” där avataren berättar för 
vännen Herke om hur han/hon hittade sin fru/make död i sitt hus; och (3) ”Branden” där 
byn satts i flammor på grund av den ”himmelska domen”, enligt biskopen. 

Skapandet av de tre innehållsrika berättelseinslag förde med sig vissa nackdelar. Efter 
dialoger hade skrivits var det nödvändigt att göra dem en del av så kallade ”scriptade events” 
(Bateman, 2006), där element som till exempel ”pathfinding” och ”map-scrolling” behövde 
                                                        
2 ”Random encounters” är en term som används inom RPG:n och kännetecknar det fenomen då 
spelaren rör sig i en miljö och slumpmässigt och regelbundet dras in i strider för att slåss mot monster 
och liknande. 
3 ”Items” är en term som används inom många olika spelgenrer och kännetecknar föremål spelaren 
kan använda sig av för att exempelvis fylla på avatarens livmätare. 
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implementeras. Mycket fokus lades på att få till de tre innehållsrika berättelseinslagen samt 
att få ut prototyperna till speltestarna i utlovad tid, vilket hämmade ambitionen att skapa en 
bredare spelvärld som erbjöd mer ORPG-typiska drag som utforskande och levlande (Adams, 
2010). Resultatet av det hela blev att spelaren, i båda prototyper, tenderades att ”knuffas in” i 
nya berättelseinslag relativt frekvent. Det bidrog även till att de NPC:s som borde ha gått att 
interagera med efter Branden inte fick några repliker implementerade. Dessutom 
förekommer heller inga sidouppdrag i spelet på grund av hur projektet prioriterats. Detta har 
rimligen ökat spelets grad av linjäritet, något som ytterligare spelar in negativt på känslan av 
frihet (Quijano-Cruz, 2011). Det hela är mycket olyckligt, och talar sannolikt för en nödvändig 
justering skulle framtida arbete bli aktuellt. 

Det har även nämnts att en tydlig distinktion mellan passivt och aktivt spelande skulle göras. 
Filmsekvenser passiviserar spelaren (Ip, 2010), och maximerar enligt denna studies synsätt 
berättelsens angelägenhet. För att få med denna absoluta passitivitet någonstans i spelet 
designades Självmordet som en filmsekvens. Vad som blev det särskiljande med 
filmsekvensen var att dialogerna inte kunde tryckas förbi manuellt, utan var i så bra mån det 
gick anpassade för hur lång tid de borde ha tagit att läsa samt hur lång tid det, hypotetiskt 
sett, borde ha tagit för eventuella NPC:s att reagera och svara. Det fanns även en intention att 
implementera väldigt mycket rörelse, både för karaktärer (pathfinding) och miljöer (map-
scrolling), i filmsekvensen för att ge ytterligare cinematisk känsla, vilket utfördes. 

4.2.3 Uppoffringar och problemlösningar 
Vissa uppoffringar var tvungna att göras när den prestationsbaserade prototypen skulle 
göras. Exempelvis skulle avataren i den prestationsbaserade prototypen inte skulle vara 
specifik, och således inte explicit delta i konversationer. Frascas (2001) ståndpunkt om hur 
ökad personlighet hos karaktären bidrar till reducerad frihet åt spelaren kom tydligt upp till 
ytan här. Eller, det blev snarare tydligt att känslan av frihet (Schell, 2008) ökar när 
karaktärens personlighet minskar. I den immersionsbaserade prototypen implementerades 
många berättelseinslag där dess specifika avatar deltog i konversationer och bidrog med 
information om både honom och spelvärlden. Eftersom denna prototyp utvecklades först 
tillförde det vissa problem vid utvecklandet av den prestationsbaserade prototypen i och med 
att samma information, i synnerhet den om spelvärlden och situationen i byn, fortfarande var 
tvungen att nå spelaren på något sätt. Informationen om avatarens personlighet var inte i 
synnerhet viktig i och med att stor del av den spelardesignade partiellt specifika avatarens 
funktion är att få sin attityd till diverse saker speglad av spelaren själv. Dock var det viktigt 
att på något sätt förmedla avatarens position i det samhälle han/hon befinner sig i, till 
exempel som att han/hon föraktar religionen och av den anledningen inte vill bo kvar i byn 
längre. Detta åtgärdades genom att i den prestationsbaserade prototypen implementera en 
kort introduktion för spelaren om avatarens position i spelvärlden, innan själva spelet börjar. 
Det var i detta skede av projektet jag bestämde att val av kön samt namn skulle få göras i 
samma prototyp, för att ytterligare tillfredsställa den önskvärda vara-aspekten. 

All annan information om spelvärlden som i den immersionsbaserade prototypen 
förmedlades av avataren, förmedlades i den prestationsbaserade prototypen genom andra 
karaktärer. 

Informationen genom andra karaktärers dialoger var tvungna att struktureras om. Arbetet 
bestod i att alla repliker av avataren skulle tas bort, och viktig information som försvann av 
detta blev tvungen att förmedlas genom andra karaktärer. Ett exempel på detta är i den 
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immersionsbaserade prototypen när Colin ber avataren om att ”göra något åt situationen” 
som biskopen skapat och avataren svarar att han inte kan komma på något och att han 
egentligen bara vill därifrån. Detta behövde förmedlas genom den spelardesignade partiellt 
specifika avataren, vilket gjordes genom att låta den efter frågan vända bort blicken följt av 
att Colin säger ”No? …” 

Något som övervägdes flera gånger var om spelaren även skulle få göra självreflektionsval 
som enbart påverkade innehållet och informationen som ges snarare än omfattningen (hur 
lång tid det skulle ta), men detta avfärdades av tre anledningar. Första anledningen var (1) att 
sådana val kunde skapa en förvirring om vilket syfte valen hade, det vill säga om de var 
menade att påverka berättelseinslagets omfattning eller dess innehåll. Frånvaron av sådana 
val lämnar emellertid spelaren med relativt få chanser att spegla sin spelardesignade partiellt 
specifika avatar med sin egen personlighet, attityd, och vilja. Det kunde ha varit möjligt att 
implementera sådana val genom att på något sätt förklara att valen till exempel var avsedda 
att påverka omfattningen om de var numrerade, och endast innehålls-relaterade om de inte 
var det. Dock hade de två sista anledningarna ändå funnits kvar, vilka var (2) att sådana val 
var lågt prioriterade i jämförelse med skapandet av tre innehållsrika och justerbara 
berättelseinslag, samt (3) att de med stor sannolikhet skulle kräva skapandet av nya 
händelser och väldigt många nya dialoger i berättelseinslaget. Det viktigaste var att 
implementera möjligheter att påverka omfattningen av berättelseinslagen och därför också 
tillräckligt med berättelseinslag, samt att se till att spelaren alltid fick tillgång till all 
nödvändig information oberoende av vilka val som gjordes. 

Inte bara avatarens förmedlande av information spelade roll när berättelseinslag och dialoger 
skulle byggas om. Även del av avatarens handlande i den immersionsbaserade prototypen var 
tvunget att övervägas i den prestationsbaserade prototypen, då spelaren själv ska sköta det 
mesta av handlandet. En sådan ändring fick göras i Branden där avataren i den 
immersionsbaserade prototypen rusar fram till kyrkodörren och upptäcker att Rolando låst 
dörren, följt av att han förmedlar det faktumet. Här presenterades både intentioner hos 
avataren samt information, men eftersom den typen av handlande inte var passande för den 
spelardesignade partiellt specifika avataren var detta tvunget att justeras. Detta gjordes 
genom att i den prestationsbaserade prototypen låta Rolando, innan sin sorti, komma med 
en ursäkt om varför han tänkte låsa dörren. 

4.2.4 Morgonpredikan – en komplicerad designprocess 
Första berättelseinslaget, Morgonpredikan, fick sitt sätt att berättas på justerats två gånger; 
en gång när det skulle modifieras för den prestationsbaserade prototypen och efteråt en gång 
till i den immersionsbaserade. Berättelseinslaget kommer efter att avataren ska gå och ”döda 
lite monster borta i bergen” som en del av sin dagliga ”runda.” Det var det första 
berättelseinslag som implementerades som var långt, och blev onekligen ett av de längsta i 
spelet. Av denna anledning skulle berättelseinslagets omfattning bli justerbart i den 
prestationsbaserade prototypen. Berättelseinslaget sågs dock som nämnt bara av spelaren 
själv eftersom avataren inte var närvarande, vilket ställde till problem med hur denna 
justering skulle göras i och med att ett sådant val bara skulle finnas tillgängligt när avataren 
var närvarande. Därför var en ändring tvungen att göras för att avataren skulle bli 
närvarande vid berättelseinslaget. 

Från början, i den immersionsbaserade prototypen, förflyttades spelaren efter 
morgonpredikan automatiskt till bergsområdet i öst där hennes avatar stod vid en sjö följt av 
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att prästen Colin, med en gång, stod bredvid och berättade om biskopens galna utlåtande i 
kyrkan. Detta kunde tas till vara på i den prestationsbaserade prototypen genom att istället 
låta morgonpredikan visas genom en så kallad flashback (Chatman, 1980). På så sätt blev 
avataren på ett eller annat sätt närvarande vid presentationen av berättelseinslaget, vilket 
möjliggjorde valet att justera omfattningen av det. För att inte berättelsen skulle upplevas 
som tafatt tillfördes möjligheten att låta spelaren efter morgonpredikan röra sig mot bergen 
själv istället för automatiskt, med tanken att biskopens tal skulle äga rum under tiden. Utan 
detta hade spelaren troligen blivit förvirrad över hur fort morgonpredikan tog slut. I 
samband med detta tillkom uttryckandet om att avataren skulle fortsätta sin runda genom att 
”döda lite monster” i bergen, för att spelaren skulle förstå vart hon skulle. Det 
implementerades ett kort berättelseinslag. Detta var för att tiden som gått från det att 
spelaren lämnat kyrkan skulle öka ytterligare, så att det skulle kännas mer troligt att 
morgonpredikan i kyrkan redan ägt rum. När prästen sen skulle börja prata med 
spelaren/avataren blev valet att justera omfattningen av Morgonpredikan slutligen möjlig. 
Ändringen gjordes först i den prestationsbaserade prototypen men lades sedan också till i 
den immersionsbaserade prototypen för att spelen annars hade skiljt sig åt för mycket. 
Skillnaden i den immersionsmotiverade prototypen blev då att spelaren inte fick valet att 
påverka omfattningen av Morgonpredikan när Colin skulle berätta om den. 

4.2.5 Diskutabla designval 
Även om skapandet av prototyperna hade ett tydligt fokus på flexibilitet i omfattningen av 
berättelseinslag förekom ändå vissa designval som inte riktigt hade med det att göra. 

En effekt användes vid skapandet av dialoger som var menad att ge ökad inlevelse-effekt. 
Funktionen gjorde det möjligt att lägga in pauser i textens framkomlighet under en 
specificerad tid, exempelvis för att betona i vilken takt karaktären pratar och således tillföra 
viss realism och trovärdighet. Effekten av detta blev väldigt lyckad, men funktionen hade 
nackdelen att inte kunna tryckas förbi. Så, om spelaren snabbt vill trycka förbi texten måste 
hon vänta på att denna ”paus” upphör innan hon kan skynda på nästa del av texten. Detta är 
en bagatell så länge spelaren vill ta del av hela berättelseinslaget, men tillför otrolig 
omständlighet om hon önskar att påskynda dialogen. Precis som implementationen av en 
funktion som tillåter spelaren att skippa berättelseinslag med hjälp av ett knapptryck är även 
detta en praktisk bristfällighet som behöver åtgärdas skulle framtida arbete bli aktuellt. Stor 
del av grafiken skulle heller inte hålla i längden. Det mest kritiska är att de yttersta 
”bergsdelarna” vid bergskanten fått en vit bakgrund som ser tafatt och malplacerad ut. 
Förutom detta ser husen ut att inte riktigt hålla måtten på grund av ”kantigheten.” 
Dialogerna innehåller också vissa spår av grammatiska felaktigheter som också skulle vara 
nödvändiga att se över. 

4.2.6 Slutprodukten 
Mycket möda har lagts på att skapa de tre innehållsrika  berättelseinslagen. De blev ganska 
välgjorda, men andra aspekter, som kanske var viktigare än man bedömt från början, har fått 
lida  av projektets prioriteringar. När man spelar spelet är det uppenbart att berättelseinslag 
är överrepresenterade medan andra typiska element för ORPG:n som till exempel 
utforskande och strider är underrepresenterade. Angelägenheten av spelets berättelse är 
väldigt ofta hög, så den ”sick-sack-bana” som Juul (1998) beskriver har i detta fall fått en 
obalans där styrt spelande väger över. I den prestationsbaserade prototypen kan man 
förvisso påskynda de tre längsta berättelseinslagen, men risken finns att resterande 
spelelement trots det kommit så mycket i skymundan att det inte är tillräckligt för att 
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tillfredsställa känslan av frihet oavsett vad spelaren motiveras av. En något irriterande faktor 
är att spelet antagligen skulle kunnat göras minst dubbelt så bra om bara bergsområdet där 
random encounters är aktiverat gjordes dubbelt eller kanske trippelt så stort. Eftersom 
området är så pass litet kan spelaren komma förbi det fort, och det är sannolikt att ingen 
random encounter hinner aktiveras. Detta leder till att spelaren kan gå miste om ett väldigt 
typiskt ORPG-element, och även vetskapen om att spelet faktiskt innehåller random 
encounters. Rimligen lär den vane ORPG-spelaren bli besviken om detta händer. Spelet hade 
dessutom lätt kunnat göras ännu bättre genom att bara implementera ett fåtal gömda items i 
några hus, då det sannolikt skulle få spelaren att känna att det fanns större mening med 
utforskandet.   

I den prestationsbaserade prototypen har spelaren heller inga möjligheter att spegla sina 
egna viljor och avsikter på sin avatar, vilket kan komma att påverka undersökningen negativt. 
Det är möjligt att för mycket kraft lagts åt att skapa en utökad känsla av frihet genom att 
implementera möjligheter att påverka omfattningen av berättelseinslag, och att för lite kraft 
lagts på att skapa större möjligheter för självreflektion för spelaren - någon som rimligen 
också bör ha en inverkan på känslan av frihet. 

Det finns sannerligen vissa brister i spelet, och det är fullt möjligt att spelet har slutat som en 
- som Therrien (2009) uttryckte sig - ”klumpig blandning av spel och långa narrativa inslag.” 
I kapitel 5 ska vi se om det hela stämmer och diskutera om det verkligen haft någon 
fundamental inverkan på undersökningen och projektet i stort. 
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5 Utvärdering 

5.1 Tillvägagångssätt av undersökning- och mätning 

Huvudmålet med detta arbete har varit att skapa två spelprototyper som stödjer 
preferenserna hos prestationsmotiverade respektive immersionsmotiverade spelare, och 
sedan låta dessa motivationsgrupper speltesta dem. För att detta skulle bli en möjlighet var 
det nödvändigt att till en början hitta spelare som passade in i motivationsgrupperna. När 
dessa spelare sedan speltestat den spelprototyp de mottagit skulle de intervjuas om vad de 
tyckte om aspekter kopplade till deras spelupplevelser. 

5.1.1 Enkäterna 
Med hjälp av en nätbaserad applikation kallad SurveyMonkey skapades två enkäter med 
frågor inriktade på respektive motivation. Det framgick dock inte i enkäterna att frågorna 
representerade dessa motivationer, för att inte färga respondenternas svar. Frågorna som 
utformades var starkt inspirerade av dem i Yees (2005) formulär. Vissa frågor var till och 
med identiska, men de flesta formulerades om något för att passa in på ORPG:n snarare än 
MMORPG:n. Alla frågor var, precis som i Yees studie, försedda med fem ”rankningssvar” var 
och representerades av exempelvis 1) Not important at all; 2) Slightly important; 3) 
Moderately important; 4) Very important; och 5) Tremendously important. Genomgående 
representerade svar 1 alltid ett ”poäng” och svar 5 fem ”poäng”, och genom att addera dessa 
poäng och jämföra respondentens summa i den ena enkäten kontra respondentens summa i 
den andra enkäten kunde slutsatser angående vilken motivationsgrupp hon passade in i dras. 
Det har tidigare nämnts att frågor angående kön och ålder skulle förekomma i enkäterna, 
men dessa frågor ställdes istället i början av intervjuerna, vilket var fullt funktionellt. 

Enkäterna spreds efter att de blivit klara ut på diverse nätsidor. Sammanlagt tillkom 18 
respondenter, varav tolv var immersionsmotiverade och sex var prestationsmotiverade. 
Olyckligtvis blev bara tio stycken av dessa bekräftade inför speltestningen, där sex var 
immersionsmotiverade och fem var prestationsmotiverade. Eftersom studien planerade att 
hälften av vardera grupp skulle få spela antingen den ena eller den andra spelprototypen var 
det nödvändigt att skära ner ytterligare på antalet för att få ett jämnt antal i båda, vilket 
resulterade i sammanlagt åtta speltestare; fyra immersionsmotiverade och fyra 
prestationsmotiverade. 

5.1.2 Intervjuerna 
Efter speltestningen var det dags för intervjuer, varav samtliga gjordes via mail. Intervjuerna 
behandlade  speltestarnas spelupplevelser. De utfrågade  speltestarna om hur de upplevde 
den känsla av frihet de hade när de spelade igenom spelet, om de kunde ta del av så mycket 
av berättelsens helhet som de önskade, hur de upplevde att omfattningen (längd- och 
frekvens) av berättelseinslag var balanserad, om de upplevde att avataren bidrog till 
kvaliteten i föregående aspekter, hur de upplevde den totala funktionaliteten hos avataren i 
berättelseinslag, samt hur de upplevde presentationen av berättelseinslag. 

Samtliga svarade också på en fördjupningsfråga om möjligheten att påverka omfattningen av 
berättelseinslag skulle välkomnas i 1) endast berättelseinslag som spelaren själv ser, 2) 
endast berättelseinslag som spelaren ser genom sin avatars ögon, eller 3) både och. Eftersom 
denna möjlighet bara fanns i den prestationsbaserade prototypen fick frågan uttryckas lite 
olika beroende på vilken spelprototyp speltestaren hade spelat. 
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Speltestarna gav omdömen med hjälp av sjuskaliga rankningssvar. De uppmanades också att 
skriva förklarande kommentarer. Själva speltestandet i sig förväntades bli tämligen 
tidskrävande för speltestarna, och på grund av detta obligerades inte speltestarna att lämna 
kommentarer eftersom det skulle kräva ytterligare av speltestarnas fritid. Även om det inte 
var uttryckligen ett tvång, var de flesta ändå villiga att lämna kommentarer. 

5.2 Resultat 

I detta kapitel finns rankningssvar från frågorna, samt urvalda kommentarer. På grund av att 
projektet i stort hade få speltestare är rankningssvaren olika mycket användbara på flera 
frågor eftersom svaren kan vara så skilda. Däremot är många av de kommentarer som 
speltestare lämnat användbara, eftersom de ofta framhäver orsakerna till speltestarnas 
åsikter. 

Två frågor – fråga 4 och fråga 8 – var menade att fråga respondenterna vad de tyckte om den 
övergripande funktionaliteten av avataren i berättelseinslagen, och vad de tyckte om sätten 
de presenterades på. Svaren missuppfattades dock och svaren baserades huvudsakligen på 
mekaniska och estetiska element som inte var speciellt relevanta för problemformuleringen. 
På grund av detta har dessa två frågor exkluderats från utvärderingen. 

Av nio frågor i intervjuerna, används sju i denna utvärdering. De flesta förväntningarna som 
nämns i problemformuleringen reflekteras av svaren på flera frågor samtidigt. Exempelvis 
speglar svaren angående spelarens upplevelse av berättelsens helhet av fråga 1 och 7. Vi ska 
nu gå igenom fyra olika aspekter som representerar de förväntningar som utvecklats i denna 
studie. 

5.2.1 Känslan av frihet 
Denna aspekt representerades av en fråga, vilken var fråga 1. Responsen visar att speltestarna 
– oberoende av motivationsgrupp och vilken prototyp de spelade – inte var nöjda med den 
känsla av frihet som erbjöds vad gäller hur avataren funktionerade i berättelseinslag. Det var 
speciellt tydligt bland de som spelade den immersionsbaserade prototypen (se Tabell 1). 

Tabell 1 IM-pr. - Fråga 1) I felt that the way my avatar worked/acted in 
dialogues and cut-scenes gave me the freedom I feel I need. 
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Bland de som spelade den prestationsbaserade prototypen var  poängen högre (se Tabell 2). 

Tabell 2 PR-pr. - Fråga 1) I felt that the way my avatar worked/acted in 
dialogues and cut-scenes gave me the freedom I feel I need. 

 

Medan det går att se åtskillig tillfredsställelse mellan de olika prototyperna går det inte att se 
några tydliga tendenser hos de olika motivationsgrupperna. 

Responsen visar på att möjligheten att kunna manipulera omfattningen av berättelseinslag 
ensamt inte är tillräckligt för att tillfredsställa den önskade känslan av frihet. I stort sett alla 
speltestare kände att de knappt hade någon frihet alls i berättelseinslagen, och betonade 
tydligt att de önskade möjligheter att själva kunna medverka i dialogen. Denna begäran var, 
rimligen, extra stor hos de som spelade den prestationsbaserade prototypen eftersom 
avataren där aldrig pratade självmant förutom vid de manipulerbara berättelseinslagen. Stor 
del av syftet med avatartypen var att tillfredsställa den önskvärda vara-aspekten hos 
spelaren, vilket huvudsakligen gjordes genom att aldrig låta avataren prata självmant. Detta 
visar sig ha varit otillräckligt. Det fanns flera positiva åsikter angående den möjlighet som 
fanns till hands i den prestationsbaserade prototypen. En speltestare klargjorde att det var ett 
utmärkt sätt att erbjuda spelaren möjligheter att få uppleva så mycket av berättelsen som 
önskas. Det var emellertid inte tillräckligt för att tillfredsställa spelarens krav på känslan av 
frihet. Nedan visas en kommentar som en speltestare gav på fråga 1 som sammanfattar 
tendensen av åsikter kring det hela. 

Okay, the first problem with this is that you have no freedom at all to act during a cut scene. Your only 
choice is how much of it you want to see, you can't direct your avatar at all. Not only that for the most 
part the protagonist doesn't do anything in any of the cut scenes. They have no dialogue and are rarely 
even in the actual scene. I have no problem being railed through a story but I did not feel like I had any 
freedom. (Respondent 4, s. -) 

5.2.2 Upplevelse av berättelsens helhet 
Intervjuerna innehöll två frågor inriktade på hur spelaren kände att hon kunde ta del av så 
mycket av berättelsens helhet som hon önskade, vilka var fråga 2 och fråga 7. 
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I det stora hela var de som spelade den immersionsbaserade prototypen tämligen nöjda med 
upplevelsen av berättelsens helhet, vilket man kan tyda på rankningssvaren (se Tabell 3 och 
Tabell 4). 

Tabell 3 IM-pr. - Fråga 2) I felt that the way my avatar worked/acted in 
dialogues and cut-scenes made me able to experience the totality of the 

story to the extent I wish. 

 

 

Tabell 4 IM-pr. - Fråga 7) I felt that I was able to experience the totality 
of the story through the way dialogues and cut-scenes were presented. 

 

Det är i stort höga poäng, men som datan visar fanns det en respondent som visade mycket 
missnöje på båda frågorna, som häpnadsväckande dessutom var immersionsmotiverad. 
Respondenten kände sig otillfredsställd på grund av att inga som helst val förekom i 
berättelseinslag och att spelaren mer eller mindre var tvingad till att följa huvudberättelsen, 
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och att det i sin tur påverkade berättelsens djup eftersom det inte gick att utforska mycket 
annat än huvudberättelsen.  

The depth of the story or game world could not be explored at all aside from the information given in the 
"main quest." (Respondent 2, s. -) 

Detta undantag är dock inte nog för att kunna se några tydliga tendenser hos de olika 
motivationsgrupperna. 

Flera av de som spelade den immersionsbaserade prototypen påpekade också att det, trots att 
avataren var specifik, var svårt att följa med i berättelsen och förstå sig på avatarens 
bakgrund samt varför han hade en attityd olik någon annans i byn. Nedan är två 
kommentarer som sammanfattar respondenternas avsaknad av en tydligare berättelse. 

Being unable to explore reasons behind the characters action and belief made me unable to identify with 
the situation. Why does the main character not believe in god when everybody else does, what exactly is 
the main characters job (could be made alot clearer) Why did his wife kill himself and so forth. 
(Respondent 2, s. -) 

I am left wondering what happened to Colin and his brother. Again, since this is so short, I can anticipate 
this as being merely the plot exposition. If this was the overall story, however, I would be left with many 
loose ends.  (Respondent 4, s. -) 

I stort var alla speltestare som spelade den prestationsbaserade prototypen tämligen nöjda 
med upplevelsen av berättelsens helhet, vilket kan tydas både genom kommentarer och 
rankningssvaren (se Tabell 5 och Tabell 6). 

Tabell 5 PR-pr. - Fråga 2) I felt that the way my avatar worked/acted in 
dialogues and cut-scenes made me able to experience the totality of the 

story to the extent I wish. 
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Tabell 6 PR-pr. - Fråga 7) I felt that I was able to experience the totality 
of the story through the way dialogues and cut-scenes were presented. 

 

Datan visar att de som spelade den prestationsbaserade prototypen var i synnerhet nöjda 
med upplevelsen av berättelsens helhet vad gäller hur berättelseinslag presenterades (fråga 
7), och aningen mindre nöjda med sina möjligheter med avataren (fråga 2). Det går 
emellertid inte att tyda om någon motivationsgrupp är mer nöjd än den andra då 
respondenterna är så få och de poäng som skiljer åt är så få. Det fanns många synpunkter på 
att det var svårt att förstå avatarens bakgrund även i denna prototyp. Flera speltestare som 
spelade den prestationsbaserade prototypen säger att det var svårt att anknyta till avataren 
eftersom allting angående bakgrundshistorien blev, så att säga, underförstått, när andra 
karaktärer nästan berättade den ”åt” avataren. Nedan visas en kommentar angående detta 
som lämnades av en respondent på fråga 2. 

I feel a couple things are lacking in this area. One is the main character doesn't actually say their 
dialogue, its all implied and has to be inferred from the other characters responses.  The other problem is 
the lack of any back story about the protagonist makes it hard to understand their motivation. 
(Respondent 7, s. -) 

5.2.3 Balans i frekvens och längd (omfattning) av berättelseinslag 
Denna aspekt handlar om vad respondenterna tyckte om berättelseinslagens omfattning, det 
vill säga deras frekvens och längd. De frågor som tillhörde detta var fråga 5 och fråga 6, vilka 
handlade om hur de upplevde att frekvensen av berättelseinslag var balanserad respektive att 
längden av berättelseinslag var balanserad. 

Överlag var de som spelade den immersionsbaserade prototypen missnöjda, men det går inte 
att se några tydliga tendenser bland de olika motivationsgrupperna (se Tabell 7 och Tabell 8). 
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Tabell 7 IM-pr. - Fråga 5) I felt that the frequency of dialogues and cut-
scenes was balanced. 

 

 

Tabell 8 IM-pr. - Fråga 6) I felt that the length of dialogues and cut-
scenes was balanced. 

 

Lägg dock märke till att respondent 1 gav tämligen högre pöäng (4 resp. 5). Detta beror dock 
sannolikt på att denna speltestare var lite mer öppen när han spelade spelet och såg det 
nödvändigtvis inte som ett ORPG även fast han informerats om att det skulle vara det. Han 
tyckte att spelet skulle kunna vara ett så att säga ”dialogue-heavy” spel, och att spelet skulle 
vinna på att ta bort onödiga strider. Respondenten tydliggjorde detta synsätt genom en 
kommentar på fråga 7. 

My opinion is that this could be a very dialogue-heavy game and work out pretty well, given that the 
battles presented in the game are story-fatal only. No grinding scorpions by the pond for a couple of 
cheap level ups, mind you. I felt that I was walking from one script to another, guided by the terrain and 
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it's accessibility. This might be hard to overcome, so I won't say anything bad about this. I liked the story 
presented this way. (Respondent 1, s. -) 

En intressant aspekt här är att respondenten var immersionsmotiverad, vilket kan vara en 
anledning till att han välkomnade den ursprungliga detaljrikedomen. Dock är det svårt att 
dra en trovärdig slutsats angående detta eftersom det handlar om enbart en 
immersionsmotiverad speltestare. Resterande respondenter som spelade den 
immersionsbaserade prototypen var inte nöjda, vilket märktes både på rankningssvaren och 
kommentarerna. En av de två prestationsmotiverade respondenterna som spelade 
prototypen gav två identiska kommentarer på båda frågorna vilka kan tänkas sammanfatta 
ganska bra vad de tre missnöjda respondenterna tyckte angående det hela. 

too much flavour text (Respondent 3, s. -) 

De två andra respondenterna höll i stort sett med, men en av dem uttryckte viss förståelse för 
begränsningarna inom projektet och hade överseende med att prototyperna kunde speglat en 
introduktion till en hel berättelse och inte den faktiska hela berättelsen, vilket var fallet.  

The game was basically all cutscene with one battle thrown in. However, I can rationalize this, as most 
games begin with mostly cutscene to set the stage for the story. (Respondent 4, s. -) 

See above. I feel as though it was unbalanced, but with the short amount of time that you had to convey 
the story, it is understandable. (Respondent 4, s. -) 

De som spelade den prestationsbaserade prototypen gav i mångt och mycket höga poäng på 
båda frågor. 

Vad gäller balansen av frekvensen av berättelseinslag gav alla respondenter förutom en höga 
poäng (se Tabell 9). 

Tabell 9 PR-pr. - Fråga 5) I felt that the frequency of dialogues and cut-
scenes was balanced. 

 

Den sammanlagda poängen är lite högre bland de immersionsmotiverade spelarna, men 
detta beror mycket på den väldigt låga poängen given av en speltestare (se respondent 7 i 
Tabell 9) så det är ändå inte tillräckligt för att kunna se en tydlig tendens hos 
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motivationsgrupperna. Speltestaren, som dessutom var prestationsmotiverad, uttryckte sitt 
missnöje vad gäller frekvensen av berättelseinslag genom kommentaren nedan. 

I feel that assuming this is the beginning of a much longer game there is too much dialogue before I can 
make any decisions.  There is only a single very out of place fight in this entire sequence, and at no other 
point during it do I get to make any choices.  I can walk around the town and talk to the town's people but 
there is no reward for doing so, they don't even really have much to say mostly just complain about going 
to church. (Respondent 7, s. -) 

Denna kommentar belyser det olyckliga i att spelprototyperna på grund av projektets 
prioriteringar blev försedda med en väldigt liten spelvärld där spelaren tenderade att knuffas 
in i nya berättelseinslag relativt frekvent. 

Av responsen att döma fanns inte många invändningar mot längden på berättelseinslag i den 
prestationsbaserade prototypen, och det går inte att se några tendenser angående detta hos 
de olika motivationsgrupperna. Den mindre invändning som fanns var från den ena av de två 
prestationsmotiverade respondenterna (se respondent 8 i Tabell 10), som sa: 

Vissa var för långa... går dom att krympa? (Respondent 8, s. -) 

Tabell 10 PR-pr. - Fråga 6) I felt that the length of dialogues and cut-
scenes was balanced. 

 

Bortsett från detta verkar resten ha varit nöjda. Anledningen till detta lär rimligen vara att de 
hade möjlighet att själva påverka längden av berättelseinslagen. En relevant aspekt angående 
den missnöjda speltestaren kan därmed ha varit att han av nyfikenhet kanske valde de längre 
alternativen flera gånger och märkte att de var ”för långa” och på så sätt kände sig missnöjd 
efter. Det är dock bara spekulationer. 

En respondent hade dock, av kommentaren att döma, testat olika val vid minst ett 
berättelseinslag. Det verkar alltså som att han använt sparfunktionen och testat de olika 
valen. Hans kommentar angående längden av berättelseinslag var följande: 

Since I can choose how long I want a cut scene to be that helps this area a lot.  Even on the longest choice 
though I think most of them are pretty ideal.  I actually found the shorter options a little too brief for 
some of the scenes, most notably the late night fire dialogue. (Respondent 7, s. -) 
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En intressant aspekt är att han upplevde att de kortaste alternativen kunde vara för korta. 
Nedan är en kommentar från fråga 7 från samma respondent som tyder på att han använt 
sparfunktionen och testat flera alternativ vid samma berättelseinslag. 

I think this one you hit spot on.  I could choose how much of the story I wanted to know and if I always 
chose the longest option I get the totality of everything, presented in a clean clear way. Even the shortest 
option always makes sure to provide the key points of the situation. (Respondent 7, s. -) 

Samma tillfredsställelse angående längden av berättelseinslag gick dock som påsivats inte att 
se bland de som spelade den immersionsbaserade prototypen. 

5.2.4 Identifikation med avataren 
I denna studie har det påpekats flera gånger att vilken typ av avatar som spelaren använder 
påverkar upplevelsen av berättelsen. Frågorna som berörde detta var fråga 3 samt fråga 9. 

Fråga 3 frågade respondenten om hon kände att hon kunde identifiera sig med sin avatar så 
mycket som hon önskade, och var tänkt att ta reda på huruvida valet av avatar var passande i 
prototyperna eller inte. Rankningssvaren på denna fråga är mer eller mindre oanvändbara  
då de genomgående är väldigt skilda. Det finns emellertid ett ännu större problem. 

Frågan har olyckligtvis visats sig svara mer på hur mycket spelaren ”tyckte om” sin avatar 
snarare än hur den gjorde sig i den typ av prototyp den implementerades i. Om det var 
passande att en specifik avatar inte bidrog med möjligheten av manipulera omfattningen av 
berättelseinslag, eller om det var passande att en spelardesignad partiellt specifik avatar 
bidrog med det, går inte att dra någon slutsats om. Vi ska dock gå in på resultaten från denna 
fråga ändå då den fick ett antal intressanta kommentarer. 

Nedan visas rankningssvaren på fråga 3 från de som spelade den immersionsbaserade 
prototypen (se Tabell 11). Varken en allmän uppfattning av deras spelupplevelser eller 
tendenser hos de olika motivationsgrupperna går att se. 

Tabell 11 IM-pr. - Fråga 3) I felt that I could identify myself with the 
avatar to the extent I wish. 

 



 

 31 

 
Svaren på den prestationsbaserade prototypen visar ett något tydligare mönster, men är 
tyvärr inte heller tillräckligt för att leda till några slutsatser (se Tabell 12). 

Tabell 12 PR-pr. - Fråga 3) I felt that I could identify myself with the 
avatar to the extent I wish. 

 

Några respondenter tydliggjorde att identifikationen med avataren försvårades ytterligare 
genom att avatarens bakgrundshistoria inte var tillräckligt tydlig. 

Being unable to explore reasons behind the characters action and belief made me unable to identify with 
the situation. Why does the main character not believe in god when everybody else does, what exactly is 
the main characters job (could be made alot clearer) Why did his wife kill himself and so forth. 
(Respondent 2, s. -) 

The lack of knowledge of the character made them hard to identify with.  Plus they have no dialogue.  On 
the other hand though them being a blank slate makes it easier to place yourself in their predicament and 
a lot of their motivations once the game begins are clear because the problems they come across are easy 
to identify with. (Respondent 7, s. -) 

Så, i en framtida undersökning om “naturligheten” och “passandet” av avatartyp skulle det 
sannolikt vara bra att tydliggöra avatarens bakgrundshistoria och varför hans attityd är som 
den är. Av responsen att döma är det viktigaste som behöver förklaras bland annat varför 
avataren inte tror på gud medan resten av byn gör det, exakt vad som är hans ”jobb”, och 
varför hans fru tog livet av sig. 

Flera påpekade att de kunde känna igen sig i avatarens situation och hans åsikter. 
Anledningen till detta lär dock ha varit mer eller mindre slumpmässig, vilket påpekades av en 
respondent. 

I feel as though I could relate to Crae as he seems to question religion and authority, something that I do 
as well. My identification with him is due more to sheer coincidence however. It's worth mentioning that 
games such as these do not allow the ability to customize your character's personality, and it is usually in 
venturing through the story with the lead actor(s) that one comes to relate to them. The brevity of this 
may have prevented me from relating to him had his personality not overlapped with my own. 
(Respondent 4, s. -) 
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Fråga 9 var en sorts fördjupningsfråga och skulle inte besvaras med hjälp av en 
rankningsskala. Istället fick respondenterna välja mellan tre val. På grund av frågans 
innebörd och att spelarna spelade olika prototyper var frågan tvungen att formuleras 
annorlunda beroende på vilken prototyp speltestaren hade spelat; den immersionsbaserade, 
eller den prestationsbaserade. Nedan visas upplägget på fråga 9. 

Fråga 9 

IM-pr: If a game such as this one would offer me the opportunity to choose frequency and 
length of dialogues and cut-scenes, I would prefer to get this opportunity... 

PR-pr: I prefer to get the opportunity to choose frequency and length of dialogues and cut-
scenes... 

1. Only at dialogues and cut-scenes only observed by me as a player 

2. Only at dialogues and cut-scenes only observed by me as my avatar 

3. At both 

 
Alla respondenter, med ett undantag som inte förstod frågan och inte lämnade något svar (se 
respondent 3 i Tabell 13), tyckte sig vilja få möjligheten vid alla typer av berättelseinslag, det 
vill säga både sådana där avataren är närvarande och sådana där den inte är det. 

Tabell 13 IM-pr. - Fråga 9) If a game such as this one would offer me 
the opportunity to choose frequency and length of dialogues and cut-

scenes, I would prefer to get this opportunity... 
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Tabell 14 PR-pr. - Fråga 9) I prefer to get the opportunity to choose 
frequency and length of dialogues and cut-scenes... 

 

En prestationsmotiverad respondent gav en väldigt detaljerad och intressant kommentar om 
varför han tyckte detta. 

As a longtime Dungeons & Dragons player, I am always fond of disconnecting with the 
character that I am playing and distinguishing what I as a player know versus what my 
character knows and knowing that my character may be walking right into a trap, but 
the character does not know. Cutscenes portrayed to which my character is not privy 
accomplishes this. (Respondent 4, s. -) 

En annan immersionsmotiverad respondent hade en intressant kommentar där han 
tydliggjorde att man bör finna en balans mellan de båda. 

I like it when interactive media is breaking the fourth wall, but too much of it and it's... too much :P 
Dialogues and cutscenes presented only to the avatar requires a bit of roleplay and/or identification with 
the avatar to be able to fully understand. Too little of this and a game might lack that special escapism we 
seek in a RPG. A good balance is hard to find, but I'd bet that a 85/15 combination would be the best, 
where the avatar is the one in focus. (Respondent 1, s. -) 

Så, en tänkbar design skulle kunna vara att ge spelaren manipuleringsmöjligheten vid båda 
typer av berättelseinslag, men oftare i de berättelseinslag som bara spelaren ser. 

5.3 Slutsatser 

Vi ska nu gå igenom de fyra aspekterna en gång till och sammanfatta vad responsen påvisade. 

5.3.1 Känslan av frihet 
Överlag var ingen speltestare nöjd med den känsla av frihet som upplevts i någon av 
prototyperna. Tillfredsställelsen var lägst bland de som spelade den immersionsbaserade 
prototypen, och bara aningen högre bland de som spelade den prestationsbaserade 
prototypen. Det går dock inte att urskilja några tendenser mellan motivationsgrupperna 
genom responsen från  någon av prototyperna. 
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Hypotesen att immersionsmotiverade spelare lägger aningen mindre vikt vid känslan av 
frihet, kan inte bekräftas då ingen immersions-motiverad speltestare kände sig tillräckligt fri 
i den immersionsbaserade prototypen. Det går emellertid inte att säga säkert då den faktiska 
speltid som spelet innehåller mellan berättelseinslagen blev relativt liten på grund av 
projektets prioriteringar. Båda prototyper blev olyckligen  försedda med en för liten spelvärld 
vilket lär ha färgat respondenternas åsikter till det negativa. Om spelet inte tenderat att 
knuffa in spelaren i berättelseinslag lika frekvent hade kanske spelarnas krav på känslan av 
frihet uppfyllts i den immersionsbaserade prototypen, och ännu mer troligen i den 
prestationsbaserade prototypen. Därför går det varken att falsifiera eller bekräfta hypotesen. 

Det går heller inte att bekräfta eller falsifiera att prestationsmotiverade lägger i synnerhet 
stor vikt vid känslan av frihet. Av responsen att döma har metoden som använts för att 
framhäva känslan av frihet inte varit tillräcklig. I denna studie har det tydliggjorts att 
berättelser i spel har en klar tendens att beröva spelaren på sin känsla av frihet genom att de 
tar tid från det faktiska spelandet och passiviserar spelaren. Därmed har det setts som en 
viktig faktor att möjliggöra manipulering av omfattning av berättelseinslag för att den tid 
som går åt åt dessa ska kunna minskas efter spelarens preferenser. Det visade sig att detta i 
högre grad gav spelaren makten att välja hur mycket av spelets berättelse hon vill uppleva, 
och i lägre grad ökade känslan av frihet. Responsen visar på att en implementering av 
självreflektionsval är nödvändig för att kravet på känslan av frihet ska tillfredsställas helt i 
denna prototyp. 

5.3.2 Upplevelse av berättelsens helhet 
Spelarna som spelade den immersionsbaserade prototypen upplevde överlag att de kunde ta 
del av så mycket av berättelsens helhet som de önskade även om det fanns ett undantag som 
underströk att berättelsens djup påverkades negativt av att det inte fanns några val i 
berättelseinslagen. Detta tyder på att de självreflektionsval som önskas implementeras i den 
prestationsbaserade prototypen även skulle kunna gynna den immersionsbaserade 
prototypen. Hade spelvärlden emellertid varit större och spelaren inte knuffats in i nya 
berättelseinslag lika frekvent utan låtits utforska mer (och hitta gömda items, sidouppdrag, et 
cetera), kanske denna respondent inte skulle varit lika missnöjd angående upplevelsen av 
berättelsens helhet. 

Immersionsmotiverade spelare har förväntats vilja ha en berättelse som alltid behåller sin 
ursprungliga detaljrikedom, även om det hämmar känslan av frihet. Detta går inte att 
bekräfta med hjälp av den givna responsen. I stort har studien utgått ifrån att den ”helhet av 
berättelsen” som ska erbjudas spelaren endast består av allt det narrativa innehåll som visas 
för spelaren (genom exempelvis berättelseinslag och valbara dialoger med NPC:s), men av 
responsen att döma finns det mer därtill som till exempel tydliggörande av avatarens 
bakgrundshistoria. Bristen på tydlighet i den immersionsbaserade prototypen har sannolikt 
inte att göra med frånvaron av valmöjligheter i berättelseinslag. Sannolikt handlar det 
snarare om brister i berättelsens upplägg och hur mycket information som förmedlas i 
dialogerna, vilket också färgat av sig på den prestationsbaserade prototypen. Man bör dock 
ha i åtanke att den historia som används i prototyperna enbart är början på en längre historia 
och att viss information därmed inte hinner framgå, vilket vissa respondenter hade 
överseende med när de lämnade kommentarer angående tvetydigheterna i berättelsen och 
avatarens bakgrund. 
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Spelarna som spelade den prestationsbaserade prototypen kände att de kunde ta del av så 
mycket av berättelsens helhet som de önskade, men att berättelsen lämnade oönskade hål, 
huvudsakligen angående avatarens bakgrundshistoria, genom sättet informationen 
förmedlades på (genom andra karaktärers repliker). Det faktum att det inte förekommer 
några självreflektionsval i prototypen är säkerligen avgörande här. Eftersom avataren aldrig 
pratar självmant måste all information om hans/hennes bakgrund förmedlas på annat sätt, 
vilket skedde genom andra karaktärer. Detta har emellertid spelat in dåligt på kvaliteten, och 
orsakat validitetsproblem angående responsen på manipuleringsmöjligheten. 

5.3.3 Balans i frekvens och längd (omfattning) av berättelseinslag 
Överlag upplevde de som spelade den immersionsbaserade prototypen att omfattningen av 
berättelseinslagen var obalanserad, men det går inte att se några tydliga tendenser hos de 
olika motivationsgrupperna genom responsen på prototypen. Responsen har sannolikt blivit 
färgad av att båda prototyper fick en något för begränsad spelvärld. Om spelet inte tenderat 
att knuffa in spelarna i berättelseinslag lika frekvent och således innehållit mer faktisk speltid 
kanske responsen sett mer positiv ut.  

Alla som spelade den prestationsbaserade prototypen var relativt nöjda med omfattningen av 
berättelseinslag. De immersionsmotiverade gav aningen högre poäng än de 
prestationsmotiverade, men det är ändå inte tillräckligt för att säkerställa att den 
motivationsgruppen lägger mindre vikt vid känslan av frihet.  

Visst missnöje visades från en prestationsmotiverad spelare som spelade den 
prestationsbaserade prototypen, vilket baserades på hur överrepresenterade 
berättelseinslagen var i spelet. Om spelvärlden hade varit större och mer resurser lagts på att 
skapa fler/längre situationer där spelaren kontrollerar sin avatar samt diverse belöningar för 
att utforska miljöer (items, sido-uppdrag) hade kanske denna respondent, och möjligen fler 
av dem som spelade den immersionsbaserade prototypen, varit nöjdare. Mätningen i denna 
studie har på grund av detta fått validitetsbrister. 

Något man får ha i åtanke vad gäller den prestationsbaserade prototypen är att omfattningen 
av berättelseinslag rimligen kan ha upplevts olika beroende på vilka val spelaren gjort 
tidigare i spelet; om hon exempelvis nyligen valt det kortaste alternativet kanske hon 
upplever att omfattningen är balanserad eftersom mängden aktiv speltid blir större. Det kan 
vara på grund av detta som de flesta som spelade den prestationsbaserade prototypen 
upplevde att omfattningen av berättelseinslagen var okej. En kommentar som kan 
representera detta är följande: 

I believe it was balanced and just enough to keep someone entertained and at the same time not slog 
them down. (Respondent 6, s. -) 

Denna respondent var uppenbarligen nöjd, men det kan ha berott på de val han gjorde. Om 
han genomgående valde de kortare alternativen kan både omfattningen ha uppfattats som 
mindre, men om han hade valt det längsta valet vid alla tre berättelseinslag kanske han skulle 
tyckt annorlunda. Detta fenomen lär även vara anledningen till att majoriteten av de som 
spelade den immersionsbaserade prototypen var missnöjda, då de ”tvingades” se de längsta 
versionerna av alla berättelseinslag, vilka också blev extra långa eftersom avataren var 
specifik och pratade självmant. Dock var det det som var tanken med den prototypen. När 
respondenterna skulle besvara frågorna fick de då alltså egentligen bedöma utifrån vilka val 
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de själva hade gjort, vilket på ett sätt är en nackdel då de inte kunde bygga tillfredsställelse på 
något konkret. Nedan är en kommentar som understryker det hela. 

Considering you can choose the length with dialogue choices things tend not to drag out. (Respondent 6, 
s. -) 

5.3.4 Identifikation med avataren 
Det går inte att dra någon slutsats om de använda avatartyperna för de olika prototyperna 
passade för deras ändamål eller inte då tillhörande fråga var felaktigt formulerad och inte 
ledde till några svar om det. Dock tydliggjorde respondenterna att det genomgående var svårt 
att identifiera sig med avatarerna på grund av den otydliga bakgrundshistorien. Detta talar 
för ett problem som bör åtgärdas skulle framtida arbete bli aktuellt. 

Förväntningen att de prestationsmotiverade spelarna bara vill få möjligheten att kunna 
manipulera omfattningen av berättelseinslag vid berättelseinslag där avataren är närvarande 
och att det skulle vara det enda som känns naturligt, var felaktig. Både prestationsmotiverade 
och immersionsmotiverade ORPG-spelare verkar vilja få manipuleringsmöjligheter både vid 
berättelseinslag där avataren är närvarande och vid berättelseinslag där den inte är det. En 
trolig anledning till denna tendens av åsikter kan vara att ORPG-spelare vill, som respondent 
4 sa,  skilja mellan vad avataren  vet och vad de själva vet för att uppnå någon sorts känsla av 
makt. Dock påpekar en immersionsmotiverad respondent att det kan vara fördelaktigt att få 
möjligheten oftare vid berättelseinslag där avataren är närvarande, och bara ibland vid de 
andra, för att skapa en balans där verklighetsflykts-aspekten stödjs extra mycket.  

5.4 Diskussion 

Det har varit en intressant resa. Åtta speltestare har fått spela och ge feedback på två 
spelprototyper som på olika sätt representerat motivationerna immersion respektive 
prestation. Det är olyckligt men sanningsenligt att detta projekt slutat lite som ett 
misslyckande. Prototyper har designats bristfälligt, mängden speltestare har varit otillräcklig, 
och frågor har formulerats fel, bara för att nämna några aspekter. 

Den aspekt som starkast påverkat validiteten i denna studie har redan nämnts; att 
berättelserna i båda prototyper var överrepresenterade av berättelseinslag och underlättade 
inte mycket fritt spelande. Detta blev helt avgörande i den immersionsbaserade prototypen 
eftersom berättelseinslagen där alltid behöll sin urpsrungliga detaljrikedom. 
Överrepresentationen har gjort att man kan fråga sig om spelet som tillverkats faktiskt är ett 
spel eller om det bara är en berättelse som rakt av erbjuds i en begränsad virtuell miljö. Det 
hade antagligen ganska lätt gått att åtgärda stor del av problemet om bara ett flertal småsaker 
hade implementerats här och var, som: en utökning av bergsområdet där random encounters 
var aktiverat för att få in ett väldigt ORPG-typiskt drag; implementering av ”gömda” items i 
miljöer som till exempel hus; samt en reviderad design på följden av berättelseinslag för att 
på ett eller annat sätt göra att spelaren hinner styra avataren mer emellan dem. Om fler 
möjligheter att styra sin avatar och utforska miljöer hade implementerats i båda prototyper 
hade antagligen respondenterna kunnat känna större skillnader mellan aktivt och passivt 
spelande, vilket lär ha gjort mätningen i stort mer användbar. Det fanns även, huvudsakligen 
i den prestationsbaserade prototypen, en klar avsaknad av möjligheten att göra 
självreflektionsval, vilket hämmade känslan av frihet och gjorde berättelsen och dess 
bakgrundshistoria otydlig. Projektet borde ha prioriterats något annorlunda för att få in 
åtminstone ett fåtal självreflektionsval i den prototypen. 
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Studien lider starkt av att speltestarna varit så få, speciellt med tanke på att den innehöll två 
olika motivationsgrupper. Detta har gjort att det inte har gått att se en enda tydlig tendens 
hos någon av motivationsgrupperna som gått att fastställa med säkerhet. Så, istället för att ha 
diskuterat skillnaderna mellan de olika motivationsgruppernas preferenser har det mesta 
istället handlat om skillnaderna mellan de olika prototyperna. Det vore inte helt osant att 
påstå att detta gjort insamlandet och analyserandet av spelarnas motivationer mer eller 
mindre meningslöst. Dessutom har vissa frågor formulerats på sätt som lett till svar som inte 
varit till någon användning. 

Något som inte riktigt kommit upp till ytan är ett par tvivelaktiga aspekter som förekom vid 
identifieringen av speltestarnas motivationer. Två frågor – en prestationsbaserad och en 
immersionsbaserad – fick nästan alltid låga poäng respektive nästan alltid höga poäng. Detta 
är ett tecken på att dessa frågor kanske inte var optimala för att identifiera motivationerna. 
Det är på grund av detta möjligt att vissa speltestare faktiskt kan ha tillhört den motsatta 
motivationsgruppen. Fråga 4 på den prestationsbaserade enkäten, som frågade spelaren hur 
ofta de använder en ”modell” för att planera deras karaktärs mekaniska utveckling, fick 
väldigt låga poäng av nästan alla speltestare. Eventuellt är detta på grund av att frågan 
speglar MMORPG-spelande snarare än ORPG-spelande. Så, en speltestare som bedömdes 
vara immersionsmotiverad kanske egentligen kunde varit prestationsmotiverad om frågan 
bytts ut mot en annan prestationsrelaterad fråga som flera ORPG-spelare kunde känt igen sig 
i. Dessutom fick fråga 9 på den immersionsbaserade enkäten, som frågade spelaren om hur 
ofta hon spelar för att koppla av från dagens arbete, väldigt höga poäng av nästan alla 
speltestare. Så här i efterhand låter det rimligt att ifrågasätta hur denna fråga faktiskt platsar 
för att identifiera vad spelaren motiveras av. Verklighetsflykt är en del av motivationen 
immersion, men det vore orimligt att säga att även spelare som motiveras av prestation inte 
skulle kunna använda spelande för att koppla av från dagens arbete. Detta talar vidare för att 
vissa speltestare som i studien identifierades som immersionsmotiverade kanske egentligen 
var prestationsmotiverade. Dessutom var det vanligt att flera respondenter fick väldigt 
snarlika poängsummor på båda motivationer, vilket vidare rättfärdigar att ifrågasätta vilken 
motivation de tillhörde. Utsållandet av speltestare var också bristfälligt. Speltestarna valdes 
beroende på vem som var ”först till kvarn”, men borde ha valts genom att titta på hur stort 
det skiljde sig mellan poängsummorna hos varje speltestare. På så sätt hade chansen ökat att 
speltestarna faktiskt var korrekt kategoriserade inför speltestningen. 

Det finns en etisk aspekt som är diskutabel, vilken är metoden som användes för att söka 
speltestare. Sökandet gjordes till störst del på communitys och forum genom inlägg i diverse 
trådar, och på ett forum visade det sig att sådana inlägg klassades som spam. I ett framtida 
projekt bör en rimlig mängd resurser läggas på att läsa igenom avtal på webbplatserna för att 
säkerställa vad som är tillåtet och inte. 

5.5 Framtida arbete 

Den produkt som utvecklats i just det här projektet innefattar ett flertal aspekter som inte 
håller måttet. I båda prototyper ges spelaren för begränsade möjligheter att faktiskt spela 
emellan berättelseinslagen, och avatarens bakgrundshistoria är inte tydlig nog. I den 
prestationsbaserade prototypen finns också en klar avsaknad av möjligheten att göra 
självreflektionsval i dialoger.  
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Resultatet i undersökningen har genomgående tydit på att implementering av möjligheter att 
manipulera omfattningen av berättelseinslag inte är tillräckligt för att skapa en känsla av 
frihet, även om det är uppskattat. Möjligheten att spegla sin egen personlighet och attityd på 
avataren verkar vara minst lika, om inte mer, viktigt. Denna insikt bör kommer till 
användning i ett framtida projekt. 

Indelningen av prestationsmotiverade och immersionsmotiverade speltestare har i denna 
studie varit mer eller mindre meningslös. Skulle ett framtida projekt använda sig av samma 
eller en snarlik indelning måste ett flertal aspekter hanteras annorlunda för att det inte ska 
hända igen. Möjligheter att manipulera omfattningen av berättelseinslag samt 
självreflektionsval bör båda finnas till hands i ett spel där avataren har som syfte att ”vara” 
spelaren. Manipuleringsmöjligheterna bör ges i alla typer av berättelseinslag – inte bara de 
där avataren är närvarande. Det är svårt att säga exakt hur de olika typerna av val bör 
integreras. Det kan vara viktigt att någon form av distinktion mellan dem görs för att 
spelaren ska veta vad valet leder till och inte bli lurad. Eventuellt skulle man kunna svetsa 
samman valen och på något sätt informera spelaren att omfattningen av kommande 
berättelseinslag kommer att påverkas exempelvis beroende på vilken attityd spelaren väljer. 
På så sätt skulle berättelseinslag exempelvis kunna visas som kortare versioner om spelaren 
väljer en ”blygsam” replik, och som längre versioner om spelaren väljer en ”utåtriktad” replik. 
Det är svårt att säga exakt vad som är mest användbart, men det är öppet för 
experimentering. 

Ett avsevärt större antal speltestare är nödvändigt för att uppnå en önskvärd reliabilitet och 
för att göra det lättare att se tendenser hos olika motivationsgrupper. Ett framtida projekt 
skulle också göra rätt i att utforma frågor som med större sannolikhet kategoriserar 
speltestarna korrekt. Utsållandet av speltestare bör därefter göras genom att observera hur 
mycket det skiljer sig mellan poängsummorna på respektive motivation, och inte genom en 
”först till kvarn”-metod. Denna studie har fokuserat på ORPG:n, men ett framtida projekt bör 
kunna genomföra en snarlik undersökning på andra genrer också, exempelvis äventyr eller 
action. 
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