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Sammanfattning 
 

För att kunna skapa intressanta och engagerande berättelser i spel behövs förståelse för 

hur spels unika egenskaper påverkar berättande. Ett spelnarrativa kan delas upp i det 

inbäddade narrativet, som består av till exempel texter och dialog, samt det emergenta 

narrativet, som uppstår ur spelets gameplay. När dessa två delar inte stämmer överens 

uppstår ludonarrativ dissonans. I detta arbete undersöks hur ludonarrativ dissonans 

påverkar narrativ transport, det vill säga inlevelse i en berättelse. Två versioner av ett 

berättelsedrivet spel skapades med olika mekanikerna för att uppnå låg respektive hög 

ludonarrativ dissonans. I en undersökning spelade två grupper av deltagare 

spelversionerna och deras narrativa transport mättes. Resultaten indikerar att högre 

ludonarrativ dissonans leder till lägre narrativ transport och belyste nuvarande 

kunskapsluckor. Det finns ett behov av djupare förståelse för hur narrativ transport 

fungerar i spel och av större studier för att tydliggöra ett eventuellt samband mellan 

narrativ transport och ludonarrativ dissonans. 

Nyckelord: ludonarrativ dissonans, narrativ transport, narrativ, mekaniker 

 

 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 Ludologi vs narratologi ............................................................................................ 2 

2.2 Regler, mekaniker och gameplay ............................................................................ 3 
2.2.1 Typer av spelregler.......................................................................................................... 4 
2.2.2 Gameplay ........................................................................................................................ 5 

2.3 Narrativ i spel .......................................................................................................... 5 
2.3.1 Interaktivitet ..................................................................................................................... 6 
2.3.2 Struktur ............................................................................................................................ 6 
2.3.3 Inbäddade och emergenta narrativ ................................................................................. 6 
2.3.4 Alterbiografi ..................................................................................................................... 7 

2.4 Samspel mellan regler och narrativ ......................................................................... 8 
2.4.1 Spatialitet och fabula ....................................................................................................... 8 
2.4.2 Gestalter .......................................................................................................................... 9 
2.4.3 Alterbiografier och inbäddade narrativ .......................................................................... 10 
2.4.4 Ludonarrativ dissonans ................................................................................................. 10 

2.5 Spelupplevelse ..................................................................................................... 11 
2.5.1 Immersion ...................................................................................................................... 11 
2.5.2 Flow ............................................................................................................................... 11 
2.5.3 Narrativ transport........................................................................................................... 11 

3 Problemformulering ........................................................................................ 14 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................. 15 
3.1.1 Enkät ............................................................................................................................. 15 
3.1.2 Intervju ........................................................................................................................... 16 
3.1.3 Artefakt .......................................................................................................................... 16 
3.1.4 Urval .............................................................................................................................. 17 
3.1.5 Undersökningens upplägg ............................................................................................ 18 

4 Genomförande av det praktiska arbetet ........................................................ 20 

4.1 Krav på inbäddat narrativ ...................................................................................... 20 

4.2 Val av tema ........................................................................................................... 20 

4.3 Utveckling av artefakt ............................................................................................ 22 
4.3.1 Informell utvärdering ..................................................................................................... 22 
4.3.2 Bakgrund och premiss .................................................................................................. 22 
4.3.3 Övergripande design ..................................................................................................... 24 
4.3.4 Spelets handling ............................................................................................................ 25 
4.3.5 Spelmekaniker ............................................................................................................... 26 
4.3.6 Inbäddat narrativ ........................................................................................................... 29 

5 Utvärdering....................................................................................................... 31 

5.1 Undersökning ........................................................................................................ 31 

5.2 Analysprocess ...................................................................................................... 31 

5.3 Enkätundersökning ............................................................................................... 32 
5.3.1 Resultat ......................................................................................................................... 33 
5.3.2 Slutsatser från enkätresultat ......................................................................................... 35 

5.4 Intervju- och videomaterial .................................................................................... 36 
5.4.1 Grupp A ......................................................................................................................... 36 
5.4.2 Grupp B ......................................................................................................................... 38 



5.4.3 Personliga faktorer ........................................................................................................ 40 

5.5 Slutsatser .............................................................................................................. 41 

6 Diskussion ....................................................................................................... 42 

6.1 Sammanfattning .................................................................................................... 42 

6.2 Resultatets relevans ............................................................................................. 42 

6.3 Resultatets trovärdighet ........................................................................................ 44 
6.3.1 Trovärdighet hos enkätresultat ...................................................................................... 44 
6.3.2 Trovärdighet hos intervju- och videoresultat ................................................................. 44 
6.3.3 Artefaktens påverkan .................................................................................................... 45 
6.3.4 Deltagarurvalets påverkan ............................................................................................ 46 

6.4 Framtida arbete .................................................................................................... 46 

Referenser .............................................................................................................. 48 

 

 



 
1 

1 Introduktion 

Kan dataspel förmedla berättelser? Detta har varit en av spelstudiers största debatter. Medan 

vissa har argumenterat att spels unika egenskaper kan ge upphov till ännu mer underhållande 

och intressanta narrativ (Gärdenfors, 2005; Green m.fl., 2004) har andra hävdat att samma 

egenskaper gör narrativ omöjliga (Juul, 2002). Dagens konsensus ligger någonstans 

däremellan, men bristen på kunskap om hur interaktivitet och mekaniker påverkar 

berättelseupplevelser är fortfarande stor. För att kunna berätta underhållande, intressanta 

och tänkvärda berättelser i spel måste vi förstå hur mekaniker och narrativ hänger ihop. 

Ett spels berättelse utgörs inte bara av dess inbäddade narrativa element, som exempelvis ”cut 

scenes”, dialoger och texter (Salen & Zimmerman, 2004). Den berättelse som spelaren 

upplever skapas i dennes eget huvud och baseras på spelets gameplay, representativa element 

och spelarens egen fantasi. Denna berättelser kallar Calleja (2011) för spelarens alterbiografi. 

Om spelets inbäddade narrativa element stämmer överens med alterbiografin så blir de en del 

av spelarens egen berättelse och spelarens inlevelse förstärks (Calleja, 2011). Om det 

inbäddade narrativet däremot skulle motsäga spelarens alterbiografi kan detta leda till att 

spelaren väljer att ignorera det inbäddade narrativet, eller i värsta fall, att spelarens inlevelse 

förstörs. Detta fenomen, där ett spels gameplay och inbäddade narrativ inte stämmer överens, 

kallas ludonarrativ dissonans (Dunne, 2014), och är allt annat än ovanligt i dagens spel. Detta 

arbetets syfte är att undersöka hur ludonarrativ dissonans påverkar narrativ transport, det vill 

säga inlevelsen i ett narrativ (Green, Brock & Kaufman, 2004). 

För att besvara denna fråga skapades två versioner av ett spel med identiska inbäddade 

narrativa element men olika mekaniker (se kapitel 4). Mekanikerna designades för att ge 

upphov till en hög respektive låg grad av narrativ transport i de två versionerna. Med hjälp av 

detta spel genomfördes en undersökning (se kapitel 5) för att se hur berättelseupplevelsen 

påverkades av spelets grad av ludonarrativ dissonans. Två grupper av testdeltagare om 6 

personer (12 totalt) testade varsin version av spelet och därefter mättes deras narrativa 

transport genom en enkät baserad på en studie av Green och Brock (2002), vilken 

kompletterades med en intervju och inspelat videomaterial från spelsessionen.  
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2 Bakgrund 

Berättandet är något som existerat lika länge som människan och är ett sätt för oss att 

förmedla kunskap. I själva verket anser Gärdenfors (2005) att man kan argumentera att 

berättandets uppkomst har en stark koppling till utvecklingen av Homo sapiens, den moderna 

människan. Innan vi ens kunde tala berättade vi genom mimande och dans. För cirka tre 

hundra tusen år sedan uppstod det talade språket, som senare i vår historia kom att följas av 

bland annat bilder och skrift. Under de senaste hundra åren har de narrativa formerna 

utvecklats i raketfart och vi har sett födelsen av exempelvis ljudinspelningar, tecknade serier, 

film, tv-program och dataspel (Gärdenfors, 2005).  

Med datorns ankomst har en ny narrativ teknik lagts till på repertoaren: interaktivitet. 

Interaktivitet är en central del av dataspelens natur. Medan vissa har påstått att denna 

interaktivitet öppnar dörrarna för ännu mer engagerande och rika berättelser (Gärdenfors, 

2005; Green m.fl., 2004) finns det andra som hävdar att själva interaktiviteten försvagar 

narrativ eller till och med gör dem omöjliga (Juul, 2002). Detta har mynnat ut i den så kallade 

”ludologi vs narratologi”-debatten som har varit ett av spelstudiers största. Idag håller de 

flesta med om att det går att använda dataspel för berättande men att vi måste få en djupare 

förståelse för spels unika egenskaper och hur dessa påverkar berättande för att utveckla mer 

effektiva narrativa metoder för spel (Elson m.fl., 2014a; Calleja, 2009). 

2.1 Ludologi vs narratologi 

Litteraturteori är ett av de äldsta ämnena inom humaniora med rötter ända tillbaka i antiken1. 

Egenfeldt-Nielsen, Smith och Tosca (2013) beskriver hur man ofta vid uppkomsten av nya 

vetenskapliga discipliner tar inspiration från äldre discipliner, och metoder från 

litteraturteorin har kommit att appliceras på nya medium såsom film. Litteraturteori låg också 

till grund för tidiga studier av dataspels representativa element (Egenfeldt-Nielsen m.fl., 

2013). Ett tidigt exempel är Espen Aarseths Cybertext från 1997. I Cybertext skriver Aarseth 

om hur textens natur har förändrats under den digitala eran. Dataspel beskriver han som 

cybertexter, vilket är texter som kräver att läsaren deltar och att detta deltagande är mer än 

bara läsning (Egenfeldt-Nielsen m.fl., 2013). 

Detta användande av litteraturteori på ämnet dataspel möttes av motstånd från en grupp 

forskare som kom att kallas ”ludologerna”. Termen ludologi myntades av spelteoretikern 

Gonzalo Frasca som ”[the] discipline that studies game and play activities” (1999). 

Ludologerna ville att datorspel skulle studeras som just spel och inte som till exempel narrativ 

eller något annat (Egenfeldt-Nielsen m.fl, 2013). 

Juul anser att ett grundläggande problem i debatten är att själva begreppet narrativ, hur det 

används och definieras. Han skriver att även om narrativ är grundläggande för den mänskliga 

hjärnan, för hur vi processar information och förstår världen runt oss, så betyder inte det att 

allt bör beskrivas som narrativ. Bara för att något kan presenteras i narrativ form så betyder 

inte det att det är ett narrativ (Juul, 2001). När begreppet kan användas för så många olika 

saker så förlorar det sin mening, det säger alltså inte så mycket när man beskriver spel som 

narrativ (Egenfeldt-Nielsen m.fl, 2013). Juul anger också tre anledningar till varför det är lätt 

att förväxla dataspel med narrativ: 

                                                        
1 Wikipedia, Literary theory: http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_theory 

http://www.gamestudies.org/0101/juul-gts/
http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_theory
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1. En spelare kan beskriva en spelsession som ett narrativ. 
2. De flesta spel har narrativa element som ”cut scenes” och ”backstory”. 
3. Spel och narrativ delar en del strukturella egenskaper. (Juul, 2001). 

 
Juul argumenterar att narrativ och dataspel inte bör blandas ihop då spel inte kan översättas 

direkt till berättelser eller vise versa och för att en spelupplevelse är vitt skild från upplevelsen 

av att läsa en bok (2001). Många ludologer är också rädda att de egenskaper som är unika och 

grundläggande för spel glöms bort om spel jämställs med narrativ (Egenfeldt-Nielsen m.fl., 

2013). När detta argument har tagits till sin extrem kan det dock framstå som att dessa 

formella egenskaper, såsom regler och interaktivitet, är viktigare än andra, såsom grafik och 

narrativ. Litteraturteoretiker har kritiserat många ludologers extrema synsätt och forskare 

som Marie Laure Ryan och Julian Kücklich anser att detta synsätt förhindrar att man hittar 

värdefulla användningsområden för narrativa koncept till dataspelsstudier (i Egenfeldt-

Nielsen m.fl., 2013). Janet Murray (2005) anser att ludologi kan delas upp i en metodologi 

respektive en ideologi. Metodologin, som hon kallar ”computer game formalism”, har lett till 

flera viktiga observationer, bland annat om definitionen av spel och gränsen mellan spel och 

andra kulturformer. Ideologin ”game essentialism” som bestämt motsätter sig narratologi 

anser hon dock vara felriktad, då det inte finns någon som argumenterar för att spel endast 

skulle vara narrativ. Hon anser att spel och berättelser är två närstående kategorier som delar 

vissa egenskaper, men ingen kategori är underordnad den andra (Murray, 2005). De två 

sidorna i debatten verkar tendera att använda termen narrativ på olika sätt: medan 

ludologerna ser narrativ som en bestämd följd av event som spelaren inte kan påverka utan 

snarare tvingas på denne ser litteraturteoretikerna narrativ som en lös ram för berättelser i 

spel (Egenfeldt-Nielsen m.fl., 2013). 

Egenfeldt-Nielsen m.fl. anser att debatten mellan ludologer och narratologer är ett symptom 

av ansträngningen att definiera den nya disciplinen ”game studies” fristående från hypertext- 

och filmparadigmen som dominerade de tidiga studierna av digital text (2013). 

Detta arbete tar sin grund i Murrays synsätt, att både spelmediets formella och narrativa 

kvalitéer är viktiga komponenter av spel. Faktum är att många av dagens spel ämnar att 

berätta en berättelse varav vissa lyckas riktigt bra medan det finns stora problem i andra. Det 

finns fortfarande mycket att lära om spel som narrativt medium. Den slutgiltiga upplevelsen 

hos spelaren formas av kombinationen av ett spels formella och narrativa element och detta 

samspel måste studeras vidare för att öka förståelsen för spel och deras potential för 

berättande. 

2.2 Regler, mekaniker och gameplay 

Ett spels formella system utgörs av regler. Regler är grundläggande och nödvändiga för spel 

och ett spel definieras av sina regler (Salen & Zimmerman, 2004). Reglerna i sig beskriver inte 

spelupplevelsen eller spelets historia och kulturella konnotationer (Salen & Zimmerman, 

2004). Däremot så uppstår en spelupplevelse när en spelare interagerar med spelsystemet 

som utgörs av reglerna. Tillsammans skapar regler ett spelsystem. Några vanliga typer av 

spelsystem är emergens, osäkerhet, information, feedback, valsituationer och konflikt (Salen 

& Zimmerman, 2004). 

Salen och Zimmerman listar sex olika egenskaper hos spelregler. Först och främst har regler 

som uppgift att begränsa spelarnas handlingar. Reglerna är instruktioner för vilka handlingar 

som ingår i spelet och vilka som inte gör det. I ett visst dataspel kan de underliggande reglerna 
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till exempel tillåta spelaren att skjuta på motståndare men hindra dem från att beträda 

områden täckta med vatten. Vidare är regler explicita och entydiga. Om reglerna skulle kunna 

tolkas på olika sätt måste en tolkning väljas eller så kollapsar spelet. I spel med flera spelare 

så delas reglerna av alla dessa spelare, de måste tolka reglerna på samma sätt. Reglerna är 

också bestämda och kan inte ändras under spelets gång. I vissa spel kan en del regler ändras, 

men dessa förändringar är i sin tur styrda av mer grundläggande regler. Regler är vidare 

bindande, för att spela ett spel måste reglerna följas. Detta är ett krav för att reglerna ska 

kunna delas av alla och hållas bestämda, annars kan spelare godtyckligt välja andra regler och 

således fuska. Den sista egenskapen är att regler kan upprepas från spelomgång till 

spelomgång och av olika grupper av spelare. Salen och Zimmerman skriver att alla dessa 

egenskaper för regler gäller när man spelar ett spel. Om en egenskap fattas kan spelsystemet 

kollapsa vilket gör spelandet omöjligt. Vidare beskriver de detta synsätt som formellt, och 

vissa egenskaper kan ifrågasättas i vissa situationer (Salen & Zimmerman, 2004). 

Ett begrepp som ofta dyker upp tillsammans med regler, och ibland används synonymt, är 

mekaniker. Sicart (2008) definierar spelmekaniker som ”methods invoked by agents, 

designed for interaction with the game state” – handlingar spelaren kan använda för att 

interagera med spelet. Han föreslår att vi tänker på mekaniker som spelets verb, till exempel 

att klättra eller skjuta. Dessa mekaniker eller handlingar kontrolleras i sin tur av spelets regler 

(Sicart, 2008). Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) beskriver med sin MDA-modell 

mekaniker som designmotsvarigheter till regler. Regler i sig beskriver inte spelupplevelsen, 

men när spelaren interagerar med spelsystemet uppstår dynamiker vilka i sin tur skapar en 

estetik hos spelaren, som beskriver dennes känslomässiga reaktion (Hunicke m.fl., 2004, s. 2) 

2.2.1 Typer av spelregler 

Det finns flera olika system för att kategorisera spelregler.  Salen och Zimmerman använder 

kategorierna operativa regler, instruktionerna spelare följer när de spelare, konstitutionella 

regler, som är abstrakta och matematiska kärnregler, samt implicita regler, de oskrivna 

reglerna om etikett och uppförande (Salen & Zimmerman, 2004). Frasca (1999) delar upp 

regler i ludus-regler, regler som avgör vem som vinner och förlorar, och paidearegler som styr 

hur ett spel spelas. Susana Tosca (2003) gör en uppdelning mellan hårda och mjuka regler, 

där hårda regler är de som bygger upp spelvärlden medan de mjuka reglerna beskriver hur de 

hårda reglerna kan kombineras i sekvenser för att uppnå mål. Karl Kjaer Johnsen (2003) 

identifierar tre kategorier, världsregler, spelregler och narrativa regler. Värdsreglerna är 

generella, statiska och beskriver hur spelvärlden fungerar. Spelreglerna styr hur spelet spelas 

men saknar narrativ innebörd. Narrativa regler fungerar som spelregler, men har en 

semantisk kvalité och bidrar till att skapa spelets narrativ. Johnsen jämför sina världsregler 

med Toscas hårda regler medan han anser att narrativa regler och spelregler kan ses som de 

mjuka reglerna fast med eller utan en semantisk kvalité (2003). Chee Siang Ang (2006) har 

kombinerat Frascas, Toscas och Johnsens idéer för att förklara relationen mellan gameplay 

och narrativ. Ang applicerar Toscas koncept av mjuka och hårda regler på Frascas paidea- och 

ludusregler, vilket leder till symboliska respektive semantiska paidearegler och inre respektive 

ytter ludusregler. Symboliska paidearegler definierar spelarens möjliga handlingar medan de 

semantiska beskriver hur dessa handlingar är sammankopplade och vilka konsekvenser de får 

på spelvärlden. Inre ludusregler leder indirekt till att spelaren vinner spelet, de garanterar inte 

vinst men ökar spelarens chanser. Yttre ludusregler bidrar direkt till vinst och definieras ofta 

som spelets yttersta mål (2006). Med inspiration av Johnsens idé om mjuka regler med och 

utan narrativ mening applicerar Ang också ett narrativt och ett abstrakt lager ovanpå de fyra 
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regelkategorierna. Det narrativa lagret beskriver Ang som frivilligt då det inte behövs i rent 

abstrakta spel (2006). 

2.2.2 Gameplay 

Enligt Craig Lindley (2002) involverar gameplay inlärningen av regler, då dessa regler styr 

vad spelaren kan eller inte kan göra och vilka effekter dessa handlingar får på spelvärlden. Att 

lära sig ett spels regler är dock inte samma sak som att vinna spelet, det ger bara en förmåga 

att spela det. För att vinna ett spel behöver man sällan lära sig alla regler, utan bara de som 

krävs för den aktuella spelstilen. För att vinna ett spel behöver spelaren lära sig hur man 

interagerar med spel med hjälp av en användbar delmängd av reglerna vilket leder till 

framsteg. Detta kallar Lindley för ”gameplay gestalt”, ett mönster av interaktioner. Mer 

specifikt kan en gameplay-gestalt beskrivas som ett särskilt sätt att se på speltillståndet i 

kombination med ett mönster av perceptuella, kognitiva och motoriska operationer. Enligt 

Lindley kan också en gameplay-gestalt mätas i hur krävande dessa operationer är. Man spelar 

ett spel genom att utföra denna gestalt. Ett spel kan ha många olika gameplay-gestalter vilka 

representerar olika spelstilar för att göra framsteg i spelet. Lindley hypotiserar att en 

gameplay-gestalts komplexitet och svårighet att utföra måste ligga inom ett visst intervall, som 

är specifikt från person till person, för att uppnå engagemang immersion hos spelaren. När en 

spelare blir bättre på att utföra en viss gameplay-gestalt, antingen genom att spela samma spel 

ofta eller utföra samma gestalt i andra spel, blir detta intervall större (2002). 

En viss gameplay-gestalt kan vara specifik för en spelare, ett spel och en spelsession. På ett 

generellt plan kan specifika gameplay-gestalter återfinnas i flera olika spel, spelgenrer och 

spelare (Lindley, 2002). Ett exempel på en vanligt förekommande gameplay-gestalt är 

balansen av enheter i strid, till exempel avståndsenheter, närstridenheter och flygande 

enheter, vilket skapar en slags sten-sax-påse-mönster där varje typ är stark mot den ena men 

svag mot den andra. Denna gameplay-gestalt finns bland annat i Starcraft II: Wings of Liberty 

(Blizzard Entertainment, 2010) och Final Fantasy XII: Revenant Wings (Think & Feel, 2007). 

Genom att beskriva dessa generaliserade gameplay-gestalter kan man analysera och jämföra 

gameplay (Lindley, 2002). 

Baserat på Lindleys definition av gameplay anser Ang (2006) att gameplay uppstår ur 

paidearegler och orienteras mot ludusregler vilka beskriver spelets struktur. Paideareglerna 

är definitiva – spelaren kan inte bryta mot dem eller komma på egna – medan spelaren kan 

komma på egna ludusregler vilket då ger upphov till annat gameplay (en annan gameplay 

gestalt) än den designern hade i åtanke. Ludusreglerna är i slutändan de regler som ger 

upphov till komplext gameplay (2006).  

2.3 Narrativ i spel 

Många av dagens spel skildrar en berättelse (Qin m.fl., 2009). Genom gameplay upplever 

spelare interaktiva narrativ (Lindley, 2002). Lindley (2002) påpekar att för att förstå en 

upplevelse som ett narrativ krävs kognitivt arbete, vilket leder till skapandet av en narrativ 

gestalt. Denna gestalt är en kognitiv struktur som hjälper en individ att förstå en sekvens av 

fenomen som en sammanhängande berättelse. Medan spelaren måste utföra gameplay-

gestalten för att gå vidare i spelet behöver de också skapa en narrativ gestalt av 

spelupplevelsen. 
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 Narrativ i spel kan skapas genom bland annat ”cut scenes”, dialog, narrativa objekt (som till 

exempel ett brev eller minnessak), berättarröster (Wei, 2010) och spelets kärnmekanik (Salen 

& Zimmerman, 2004). Eftersom spelmediet har en del unika egenskaper som skiljer dem från 

traditionella medier så är även spelnarrativ annorlunda gentemot traditionella berättelser på 

vissa punkter. 

2.3.1 Interaktivitet 

Först och främst är narrativ i spel interaktiva. Qin, Rau och Salvendy (2009) beskriver att 

många spel skapar nyfikenhet hos spelaren, till exempel genom att dölja information från 

dem, vilket uppmuntrar dem att själva fortsätta att undersöka spelet. Spelaren är narrativets 

huvudperson och påverkar vad som händer (Qin m.fl., 2009). Lindley (2002) delar upp ett 

typiskt spelnarrativ i ett actionspel i tre nivåer. Den övre nivån är den dramatiska kurvan, ofta 

i en treaktsstruktur, som är över när spelet är slut. Lindley poängterar att narrativet oftast inte 

är interaktivt på denna nivå utan istället presenteras i form av ”cut scenes” (2002), men det 

finns undantag, exempelvis RPG-spel med förgrenande berättelser som Dragon Age: Origins 

(Bioware & Edge of Reality, 2009). Nästa nivå är enligt Lindley spelnivån, i vilken mål sätts 

upp för spelaren. Konflikt skapas genom motståndare, pussel, barriärer och dylikt. I nivåns 

struktur finns inte särskilt mycket interaktivitet, generellt börjar och slutar nivån alltid på 

samma plats och en viss uppsättning mål måste nås, även om spelaren ibland kan välja dess 

ordning. Den sista nivån är mindre konflikter och utmaningar inom spelnivån, där Lindley ger 

exempel som vilket monster spelaren ska döda eller undvika, pussel som ska lösas och skatter 

som ska hittas. Dessa konflikter anser han oftast är enkla och handlar om överlevnad, framsteg 

och rikedom. De har ingen viktig innebörd och moraliska aspekter saknas ofta på denna nivå. 

Den största delen av ett spels interaktivitet återfinns på den här nivån (2002). Denna princip, 

där spelaren har mindre och mindre att säga till om ju högre upp i berättelsestrukturen man 

kommer, är vanlig även i andra spelgenrer. I vissa spel är graden av interaktivitet hög även på 

de högre narrativa nivåerna, men sällan finns det mer interaktivitet i en högre nivå av 

narrativen än i en lägre. Medan vissa anser att interaktivitet gör narrativ mer inlevelsefulla 

(Green m.fl., 2004) anser andra att denna kombination aldrig kommer ge tillfredställande 

upplevelser (Juul, 2001). 

2.3.2 Struktur 

Spelnarrativ är inte linjära och ofta inte bestämda (Qin m.fl., 2009). I vissa spel dyker en del 

narrativa element upp i en specifik ordning, men så fort spelaren ges frihet kommer 

handlingars exakta följd vara så gott som unika från spelsession till spelsession. Majewski 

(2003) beskriver några vanliga narrativa strukturer i spel. Narrativet kan till exempel ha en 

förgrenad trädstruktur där spelaren i varje förgrening hamnar i en valsituation där valet 

bestämmer vilken väg längs strukturen spelaren utforskar. Grenar kan gå tillbaka i varandra 

eller fortsätta åtskilda vilket leder till flera olika slut. Strukturen kan också vara som en sträng 

av pärlor, där spelare har handlingsfrihet inom varje sektion eller pärla, men sektionerna 

måste upplevas i en viss ordning. Ett tredje alternativ är att presentera spelaren med narrativa 

byggblock som de sedan fritt kan kombinera för att skapa sitt eget narrativ (Majewski, 2003). 

Olika strukturer ger spelaren respektive utvecklaren olika mängd kontroll över hur narrativet 

utvecklas.  

2.3.3 Inbäddade och emergenta narrativ 

Narrativa element inom spel kan delas upp i två kategorier: inbäddade och emergenta. 

Inbäddade (eller ”embedded”) narrativ består av narrativa element som existerar i spelet i sig 



 
7 

själv, utan interaktion från en spelare (Salen & Zimmerman, 2004). Exempel på sådana 

element är dialog, narrativa objekt (till exempel en bok med en text i), berättarröster och ”cut 

scenes” (Wei, 2010). Salen och Zimmerman anser att inbäddade narrativelement ger spelaren 

en kontext och motiverar spelets händelser och handlingar (2004). Emergenta narrativ, å 

andra sidan, uppstår under själva spelandet. De grundar sig i de regler som styr hur spelaren 

kan interagera med spelsystemet och leder ofta till oväntade narrativa element (Salen & 

Zimmernan, 2004). Calleja (2009) poängterar att även om emergenta narrativ är beroende av 

spelarens kognitiva arbete så har de även starka kopplingar till ett spels regler och innehåll. 

Det emergenta narrativet i ett spel beror alltså på spelarens val och lär aldrig bli identiskt i två 

olika spelsessioner, även om två spelsessioners narrativ ofta kan likna varandra då de grundar 

sig i samma spelregler. 

Vissa typer av spel innehåller mer eller mindre av de olika typerna av narrativ, men så gott 

som alla har en del av båda och det är kombinationen av båda som ger spel sina unika narrativ 

(Salen & Zimmerman, 2004). 

2.3.4 Alterbiografi 

För att beskriva det narrativ som skapas i spelarens huvud genom en sammanslagning av både 

regler och audiovisuella element, det som Salen och Zimmerman kallar emergent narrativ, 

använder Calleja (2009) begreppet ”alterbiografi”. Detta narrativ genereras under spelets 

gång och Calleja beskriver denna generation som en cyklisk process som uppstår ur ett spels 

representativa, mekaniska och mediumspecifika egenskaper och utspelar sig i spelarens 

huvud. En alterbiografi handlar om någon, någonting eller en grupp av ting. Spelaren kan 

antingen se karaktärer som sig själv eller som separata enheter vilka spelaren styr. Calleja 

kallar detta fokaliseringen på antingen miniatyrer, flera karaktärer som spelaren styr, en 

entitet, en enskild karaktär som spelaren styr, eller jaget, där spelaren upplever att de är 

karaktären. Det är enligt Calleja (2009) upp till spelaren var denna fokalisering ligger. Tar 

man Dragon Age: Origins (Bioware & Edge of Reality, 2009) som exempel kan spelaren 

fokusera alterbiografin på huvudkaraktären som en tredje person (entitet), på hela gruppen 

av karaktärer (miniatyrer) och de kan till och med leva sig in i huvudkaraktären och uppleva 

spelet genom dennes ögon (jaget).  

Enligt Calleja (2009) konstrueras alterbiografin genom interaktion med spelets miljö, 

invånare, objekt, spelregler och kodade fysik. För att detta ska vara möjligt måste spelaren ha 

en narrativ inställning till sin spelupplevelse, vilket gör genereringen av alterbiografin 

individuell. Spelelement kan vara olika inspirerande för olika spelare. Medan en spelare kan 

finna en spelmiljö väldigt stimulerande på ett narrativt plan så kan en annan känna sig helt 

oinspirerad, medan en tredje inte bryr sig om att interagerar med narrativa element alls. En 

hög grad av detaljrikedom och interaktivitet ökar enligt Calleja möjligheterna för skapandet 

av en intressant alterbiografi men i slutändan ligger det ändå i spelarens händer. 
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En alterbiografi uppstår genom syntes mellan spelare, regler och tecken vilket Calleja (2009) 

illustrerar i form av en triangel (se Figur 1). Ett syntessegment kan uppstå var som helst i 

denna triangel och alltså bero olika mycket på de tre faktorerna. Tillsammans bildar 

progressionen av dessa segment alterbiografin. I denna syntes representerar spelaren dennes 

subjektiva fantasier vilka visserligen är inspirerade av spelet men inte har något stöd i spelet 

regler eller representativa dimensioner (Calleja, 2009). Om spelarens avatar ser svag ut men 

dess styrkeattribut ökar under spelets gång kan dessa två faktorer, tillsammans med spelarens 

fantasi, syntetisera en sammansatt bild föreställande avataren som muskulös. Calleja (2009) 

hävdar dock att representativa tecken som stödjs av spelets regler, och vise versa, tenderar att 

skapa en mycket starkare och mer lockande alterbiografi. Om sagda avatar också ser stark ut 

blir syntesen mycket mer hållbar än om den bara hölls uppe av spelarens fantasi.  

2.4 Samspel mellan regler och narrativ 

Den upplevelse ett spel ger upphov till kan inte beskrivas som en summa av gameplay, narrativ 

och andra komponenter, spelupplevelsen påverkas också av hur dessa element fungerar 

tillsammans (Elson m.fl., 2014a). Ett stort problem i dagens bransch, särskilt när det gäller så 

kallade ”AAA-titlar”, är att narrativet oftast hamnar i andra hand, efter gameplay. Narrativet 

introduceras för sent i utvecklingsprocessen när en stor del av spelet redan är designat och om 

någon del behöver kompromissas med under utvecklingens gång är det ofta narrativet 

(Grayson, 2014). Om inte narrativet och spelets gameplay utvecklas med tanke på samspelet 

dem emellan är risken stor att detta påverkar spelupplevelsen negativt. Ett exempel är 

Mirror’s Edge (EA Digital Illusions CE, 2008) som fick kritik för ett svagt narrativ vilket till 

stor del kan ha berott på att författaren togs in för sent och att manuset fick genomgå 

omfattande förändringar sent i utvecklingsprocessen (Grayson, 2014). För att kunna berätta 

underhållande, intressanta och tänkvärda berättelser i spel måste vi förstå hur regler och 

narrativ hänger ihop. 

2.4.1 Spatialitet och fabula 

Med hjälp av sin definition av regler ämnar Ang (2006) beskriva kopplingen mellan dessa och 

narrativ. Han använder sig av två narratologiska begrepp, spatialitet (narrativets plats) och 

Figur 1: Syntes som en produkt av spelare, regler och tecken 
(Calleja, 2009, s. 6). 
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fabula (handlingar och händelser). I spelet reser spelaren mellan olika ”microvärldar” vilka 

har olika paidearegler, som i sin tur påverkar hur den narrativa världen fungerar. Dessa kan 

alltså kopplas till spatialitet. Ludusregler är i sin tur kopplade till narrativa händelser, det vill 

säga fabula. I The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011) är exempel på 

paidearegler hur spelaren kan använda besvärjelser och hur de fungerar, vilket i sin tur skapar 

en narrativ ”setting” – hur magi fungerar i Tamriel. Exempel på ludusregler är objektiven i 

spelets ”main quest” vilka skapar en övergripande handling. Regler och narrativ hör ihop och 

en förändring av det ena förändrar det andra (Ang, 2006). Utvecklas till exempel spelets fabula 

kan detta ge upphov till nya konflikter, nya ludusregler och till och med nya spelformer. 

Narrativet förklarar hur regler förändras genom spelets gång för att spelaren ska förstå och 

för att göra spelvärlden mer trovärdig (2006). Angs definition av regler och hur de ger upphov 

till gameplay och narrativ illustreras i Figur 2. 

 

2.4.2 Gestalter 

För att förstå den motsättningen som kan finnas mellan gameplay och narrativ anser Lindley 

(2002) att man kan undersöka hur gameplay-gestalten och den narrativa gestalten tävlar 

spelarens perceptuella, kognitiva och motoriska kapacitet. Han anser att gameplay kan kräva 

en stor andel av spelarens kognitiva resurser så att denne inte kan uppfatta komplexa narrativ, 

och att komplexa narrativ på samma sätt sänker spelarens behov och förmåga att ta till sig en 

väldigt engagerande gameplay-gestalt. Lindley anser att det också kan bero på en diskrepans 

mellan karaktären på de ovan nämnda narrativa nivåerna. Spelaren är fokuserad på den låga 

och mer interaktiva nivån vars tema har lite att göra med den djupare och övergripande högre 

Figur 2:  Angs modell för samspel mellan regler, gameplay och narrativ 
(2006, s. 318). 
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nivån av den narrativa gestalten (2002). Brown (2007) håller dock inte med om att gameplay-

gestalter och narrativa gestalter nödvändigtvis måste ses som två motståndare som tävlar om 

spelarens kognitiva resurser, även om han vidhåller att det är lätt att komma till den slutsatsen 

om man tittar på dagens spelmarknad. Han framhäver att uppdelningen av narrativ och 

gameplay är viktig för analysen men att det är omöjligt att se dem som separata eller 

motstående delar. Istället jämför han dem med en DNA-sträng: ”narrative and gameplay are 

so tightly intertwined around one another that […] they make up the double helix of a game’s 

DNA” (Brown, 2007, s. 59). Även om en del ges större fokus än den andra så påverkar de ändå 

varandra och således hela spelupplevelsen (Brown, 2007). Brown hävdar att både gameplay 

och narrativ arbetar mot samma mål, att fånga spelaren, och att kvalitén på gameplay-

gestalten måste hänga med narrativets djup. I vissa delar av ett spel är gameplay-gestalten 

krävande och narrativet tar ett steg tillbaka, för att sedan återkomma starkare när gameplay-

gestaltens komplexitet går ner. Detta behöver enligt Brown inte nödvändigtvis vara att de 

tävlar med varandra, utan snarare att de stöttar varandra (2007). 

2.4.3 Alterbiografier och inbäddade narrativ 

Calleja (2011) menar att löftet om ett inbäddat narrativ, eller ”skriptat narrativ”, kan locka 

spelare till att testa ett spel. Om alterbiografin som genereras under spelsessionen passat bra 

med det inbäddade narrativet så ökar detta chansen att spelaren ska bry sig tillräckligt mycket 

om spelvärlden och dess karaktärer samt händelseutveckling för att vilja komma tillbaka och 

få reda på vad som händer härnäst. Engageras de av det inbäddade narrativet så undrar de 

vad som ska hända härnäst och inte bara när de spelar, utan även efteråt, vilket ökar chansen 

att de fortsätter spela. 

Vissa delar av det inbäddade narrativet kan tas upp i spelarens alterbiografi (Calleja, 2011). 

Sådant som påverkar den eller de enheterna som är i alterbiografins fokalisering blir en del av 

spelarens egen berättelse. Enligt Calleja interagerar alltså det inbäddade narrativet med 

spelarens alterbiografi och formar den. Calleja tar Bioshock (2K Boston & 2K Australia, 2008) 

som ett exempel. I en del av spelet stöter spelaren på ljudinspelningar från en man vid namn 

Dr Steinman samt andra representativa element, som affischer och porträtt, vilka beskriver 

hans karaktär. Om spelaren väljer att ta del av dessa får de en uppfattning av dr Steinmans 

växande galenskap vilket ger en djupare kontext när spelaren finner doktorn opererandes på 

sin döda assistent. Då blir det inbäddade narrativet en del av spelarens alterbiografi vilket 

Calleja (2011) hävdar ökar spelarens engagemang för narrativet. 

2.4.4 Ludonarrativ dissonans 

Begreppet ”ludonarrative dissonance” myntades av spelutvecklaren Clint Hocking på hans 

blogg 2007 och belyser ett vanligt problem bland dagens spel. Ludonarrativ dissonans kan 

definieras som en motsägelse mellan narrativ och gameplay, när de har olika tema och berättar 

olika berättelser (Dunne, 2014; Makedonski, 2012). Ett exempel på ludonarrativ dissonans är 

när avataren i en ”cut scene” framställs som en hjälte som avskyr onödigt dödande för att 

sedan under gameplay döda upprepade gånger.  

Ludonarrativ dissonans kan alltså ses som en motsägelse mellan ett spels inbäddade och 

emergenta narrativ, eller alterbiografi. Passar inte de inbäddade narrativa elementen tas de 

enligt Calleja (2011) inte upp i spelarens egen berättelse och hjälper således inte till med att 

öka spelarens engagemang för narrativet. I stället verkar dissonansen till och med kunna 

skada spelarens engagemang. Enligt Makedonski (2012) kan ludonarrativ dissonans bryta 

immersion, få spelaren att tappa intresse och sluta spela.  
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För att lösa detta problem anser Lindley (2002) att man måste utveckla typer av gameplay 

som leder till att gameplay-gestalten och den narrativa gestalten formas på ett mer integrerat 

sätt. Då anser han att gameplay-gestalten måste bli mindre krävande och repetitiv (2002). 

Brown (2007) föreslår istället att gameplay måste ge mening till narrativet, framställa samma 

tema. Makedonski (2012) ställer frågan om lösningen på problemet med ludonarrativ 

dissonans antingen är att skapa spel utan inbäddade narrativ där utvecklarna förser spelare 

med innehåll som de i sin tur kan skapa berättelser med, alternativt att skapa spel där spelaren 

inte har någon frihet att göra val av narrativ karaktär.  

2.5 Spelupplevelse 

Elson, Bruer och Quandt uttrycker att en spelares upplevelse är ”a highly interdependent, 

multilayered construct” som kan mätas på många olika sätt (2014b, s. 363). Vanligt 

förekommande koncept för att beskriva spelupplevelse är bland annat immersion (Brown & 

Cairns, 2004) och flow (Cowley m.fl., 2008). 

2.5.1 Immersion 

Brown och Cairns (2004) beskriver immersion som ett sätt att mäta graden av inlevelse hos 

en spelare. De anger tre grader av immersion: ”engagement”, ”engrossment” och slutligen 

”total immersion”. För att uppnå högre immersion måste vissa barriärer brytas ner, antingen 

av spelaren (t.ex. spelaren måste vara villig att koncentrera sig) eller spelet (t.ex. spelet måste 

konstrueras så det kan påverkar spelarens känslor). Brown och Cairns noterar flera likheter 

med flow, såsom att själv- och tidsuppfattning förändras, men hävdar ändå att immersion är 

ett skilt fenomen (2004).  

2.5.2 Flow 

Cowley, Charles, Black och Hickey (2008) applicerar Csikszentmihalyis flow-teori på spel. För 

flow krävs en balans mellan systemets komplexitet och användarens interna modell av 

systemet – en balans mellan svårighet och skicklighet. De anser att spel skapar ”psykologisk 

entropi” (information som står i konflikt med det användaren känner sen tidigare) och sedan 

ger spelaren verktyg för att sänka denna entropi. Eftersom spelaren själv medverkar till den 

sänkta entropin genom att bemästra spelsystemet så skiljer sig denna typ av flow från flow i 

icke-interaktiv media (Cowley m.fl., 2008). Gameplay-element som ger upphov till flow är 

bland annat motivation att spela, bekanthet med genrekonventioner och mekaniker, tydliga 

uppdragsmål, identifikation med avataren och vältajmade belöningar eller bestraffningar 

(2008). 

2.5.3 Narrativ transport 

I detta arbete är det av särskilt intresse hur narrativet kan påverka spelupplevelsen. Såsom 

debatten mellan narratologer och ludologer visar så finns det många forskare som anser att 

narrativ har en negativ påverkan på spelupplevelsen, till exempel påstår Juul att en 

kombination av narrativ och spel alltid kommer vara otillfredsställande (2002). Andra har 

argumenterat för att narrativet kan öka spelarens inlevelse genom motivation (Moon & Baek, 

2009), ”arousal” och ”presence” (Schneider m.fl., 2004), samt en känsla av att transporteras 

till berättelsens värld (Green & Brock, 2000). Det sista konceptet, som går under namnet 

narrativ transport, används i detta arbete för att avgöra spelarens engagemang för narrativet 

som en del av spelupplevelsen. Green, Brock och Kaufman definierar narrativ transport som 

”an experience of cognitive, emotional, and imagery involvement in a narrative” (2004, s. 311). 
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Det är upplevelsen av att försvinna in i en annan värld och glömma bort verkligheten. 

Transport har vissa likheter med flow, till exempel att användaren har fullt fokus på 

upplevelsen och får nöje från detta, men transport ger inte upphov till lika hög absorption som 

flow (Green m.fl., 2004). 

Att transporteras till en narrativ värld är en mental process som är en kombination av 

uppmärksamhet, mentala bilder och känslor (Green & Brock, 2000). Dessa psykologiska 

kärnkomponenter i transportupplevelsen antas uppkomma oavsett medium, även om Green 

m.fl. framhåller att olika medieformer har olika egenskaper vilka påverkar transporten på 

varierande sätt. De anser till exempel att böcker är särskilt lämpade för narrativ transport, då 

de ger mer utrymme åt läsarens fantasi. De diskuterar vidare att det kan finnas skillnader från 

person till person gällande vilket medium som är effektivast för narrativ transport. En person 

som tenderar att ha en väldigt visuell fantasi kanske föredrar böcker, medan de som inte 

”tänker i bilder” uppskattar att filmer förser dem med bilder (Green m.fl., 2004). 

Det finns ett stort samband mellan nöje och narrativ transport, och narrativ transport kan 

vara en starkt bidragande faktor till nöje (Green m.fl., 2004). De är dock inte samma sak och 

det finns skillnader dem emellan. Två gemensamma faktorer är emotionell investering och 

”desirable states” eller önskvärda tillstånd.  De skiljer sig bland annat åt då transport påverkar 

åsikter och uppfattning, vilket rent nöje inte gör, och då nöjesupplevelser alltid är positiva 

medan transport kan användas för att undersöka mörka teman (Green m.fl., 2004) och ge 

upphov till en mer meningsfulla upplevelser, uppskattning (Oliver & Bartsch, 2011). Till 

skillnad från nöje kan transportupplevelser påverka ens åsikter och tankesätt (Green m.fl., 

2004). 

Green m.fl. (2004) karaktäriserar narrativ transport som önskvärda tillstånd vilka individer 

försöker uppnå på upprepad basis. Transport är för många läsare, tittare och spelare ett 

huvudmål. En vanlig form av klagomål på en mediaupplevelse är just att den misslyckades att 

transportera användaren. När en användare störs under transport, till exempel av en ringande 

telefon under en bioföreställning, bryts transporten och nöjet sänks. Att bli uppslukad av 

berättelser verkar vara något fundamentalt för oss som människor, även små barn har 

transportupplevelser in i narrativa världar (Green m.fl., 2004). 

Narrativ transport kan ge upphov till nöje på flera sätt enligt Green m.fl. (2004). Att resa in i 

en annan värld kan låta personer släppa sina problem och sin självmedvetenhet för en stund. 

Detta kan vara en stor motivation bakom varför människor söker efter transportupplevelser. 

Genom att öppna användarens sinne för nya upplevelser och ny information kan 

transportupplevelser få användaren att förändras på ett sätt som varar även efter att de lämnat 

den narrativa världen. Användaren får en chans att leka med sin identitet. I de narrativa 

världarna simuleras alternativa personligheter, händelser och livsupplevelser som en 

användare kan ta del av utan att detta får en effekt på dennes verkliga liv. Användaren kan 

också lära sig av dessa nya upplevelser. Då transporterade personer upplever att de känner 

karaktärerna i den narrativa världen kan de känna att de är riktiga personer eller till och med 

vänner. Detta kan uppfylla personens behov av samhörighet med andra människor. Narrativ 

transport kan också leda till identifikation med karaktärerna.  Genom att söka efter specifika 

(ofta positiva) transportupplevelser kan spelare också reglera sitt humör (Green m.fl., 2004). 

Självklart påverkar ett narrativs kvalité hur lätt det är för en person att transporteras in i 

narrativet. Detaljrikedom är enligt Green m.fl. (2004) en bidragande faktor till transport och 

nöje. Detaljerna kan hjälpa användare att skapa levande mentala bilder eller få dem att känna 
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sig mer kunnig om berättelsens värld och karaktärer. Situationen kan också påverka. En 

störande omgivning, till exempel ett gråtande barn, kan förhindra transport. En tråkig 

omgivning kan istället underlätta transport, till exempel kan en film eller bok som annars är 

ganska tråkig verka mycket mer intressant under en lång flygtur (Green m.fl., 2004). 

En annan bidragande faktor till narrativ transport är interaktivitet (Green m.fl., 2004). 

Transport i sig själv låter användaren känna att de deltar i berättelsens handling, men genom 

interaktivitet blir detta deltagande ännu mer påtagligt då användaren måste medverka aktivt. 

I spel och andra interaktiva berättelser blir användaren mer än en läsare eller tittare då de 

själva kan påverka (i olika grad) hur berättelsen i den virtuella världen formas. Genom sin 

möjlighet att påverka narrativet kan användare skapa och uppleva situationer de kanske aldrig 

skulle få chansen att uppleva på riktigt (Green m.fl., 2004). 
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3 Problemformulering  

Hur spel kan användas för att skapa narrativ och huruvida detta i själva verket ens är möjligt 

har varit målet för en av spelstudiers största debatter (Egenfeldt-Nielsen m.fl., 2013). Idag 

verkar konsensus luta mot att spel verkligen kan fungera som en berättandeform – i vissa 

aspekter kanske till och med bättre än äldre medium (Green m.fl., 2004) – men att vi måste 

utveckla nya metoder som tar hänsyn till spels speciella egenskaper (Elson m.fl., 2014a; 

Calleja, 2009). 

Frågan är då hur dessa speciella egenskaper kan bidra till att bygga ett narrativ, men även hur 

de kan försämra narrativ. En unik egenskap hos spel som skiljer dem från andra medium är 

interaktivitet och hur spelaren interagerar med spelsystemet styrs av spelets regler (Salen & 

Zimmerman, 2004). I icke-interaktiv media är det narrativet och audiovisuella element som 

formar upplevelsen men i spel finns det ovanpå detta ett helt nytt lager av upplevelse skapat 

av just interaktiviteten (Elson m.fl., 2014a). Denna interaktivitet påverkar både hedoniska 

nöjesupplevelser och djupare, meningsfulla upplevelser (Elson m.fl., 2014a).  

När gameplay och narrativ inte utvecklas med hänsyn till varandra kan ludonarrativ dissonans 

uppstå, vilket är en motsättning mellan ett spels mekaniker och narrativa element. Både 

mekaniker och narrativa element förtäljer en egen berättelse, det emergenta respektive 

inbäddade narrativet. Enligt Calleja (2011) utgör det emergenta narrativet spelarens egen 

berättelse, eller alterbiografi, och om element ur det inbäddade narrativet passar in adderas 

dessa till alterbiografin och stärker spelupplevelsen. Om de två narrativen istället skär sig och 

ludonarrativ dissonans uppstår kan detta leda till bruten immersion, ointresse eller rentav att 

spelaren slutar spela (Makedonski, 2012). Ett problem i dagens spelbransch, särskilt när det 

gäller större ”AAA”-titlar, är att ett spels narrativ ofta sätts i andra hand och arbetet på 

narrativet börjar sent i utvecklingsprocessen (Grayson, 2014). Ludonarrativ dissonans är 

således väldigt vanligt bland dagens spel. 

Många har använt ludonarrativ dissonans som en argument på att spel inte bör ha narrativ, 

eller att spel enbart bör ge spelare verktyg att utveckla sina egna berättelser (Makedonski, 

2012). Men även om det finns gott om exempel på spel där detta misstag begåtts betyder det 

inte att hoppet är ute för spel som berättandeform. Med indiescenens framgång har flera titlar 

nått marknaden som hyllats för sina narrativa kvalitéer och djupa upplevelser (Elson m.fl., 

2014a). Det finns också enstaka exempel på framgångsrika AAA-titlar där narrativet satts i 

fokus som till exempel Heavy Rain (Quantic Dream, 2010). Det är därför lika viktigt att 

undersöka ludonarrativ dissonans negativa effekt på spelupplevelsen som de fördelar 

ludonarrativ resonans (när mekaniker passar med berättelsen) kan föra med sig. 

Ett sätt att mäta en spelares engagemang för en spelvärld, dess karaktärer och händelser är 

narrativ transport. Narrativ transport är upplevelsen av att befinna sig i en narrativ värld och 

glömma världen kring sig (Green m.fl., 2004). I spel kan interaktiviteten möjligen leda till en 

djupare transport när spelaren själv får vara med och skapa sitt narrativ. Narrativ transport 

är en stark källa till nöje men kan också användas för att utforska djupare teman. Kan vi lära 

oss mer om vad som skapar eller förstör narrativ transport får vi nya verktyg för att skapa 

ännu bättre underhållningsspel men även spel låter oss reflektera över djupare frågor. 

Arbetets frågeställning lyder:  
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Hur påverkar graden av ludonarrativ dissonans i ett spel med narrativa element den 

narrativa transporten hos spelaren? 

I detta arbete definieras ludonarrativ dissonans som motsägelser mellan det inbäddade och 

det emergenta narrativet i ett spel. Motsägelser kan till exempel gälla tema, karaktärers 

förmågor och personligheter eller fakta som inte stämmer överens. De grundläggande faktorer 

som påverkar de två narrativen är narrativa element respektive gameplay-gestalt (de 

mekaniker som spelaren använder vid interaktion med spelet), representativa tecken samt 

spelarens fantasi. De narrativa element som undersökningen kommer ta hänsyn till är dialog, 

narrativa objekt och berättarröst. Narrativ transport definieras av Green och Brock (2000) 

som en distinkt mental process, en samlad effekt av uppmärksamhet, mentala bilder och 

känslor, som ger upplevelsen av att försvinna in i en annan värld (2000). 

3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka effekten av ludonarrativ dissonans på narrativ transport i ett specifikt 

narrativ skapades två versioner av ett spel med identiska inbäddade narrativ men olika 

gameplay-gestalter, vilka ämnade att uppnå en hög respektive en låg grad av ludonarrativ 

dissonans. Därefter mättes den narrativa transporten hos två grupper av testdeltagare som 

fått spela varsin version av spelet. Undersökningen grundades huvudsakligen i en kvantitativ 

undersökningsmetod och kompletterades med en kvalitativ metod. Detta för att kunna ge ett 

mer generellt svar på frågeställningen men ändå få en del djupare insikter i hur ludonarrativ 

dissonans påverkar spelupplevelse (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Den 

kvantitativa metoden var en enkät med slutna frågor och den kvalitativa metoden var en 

semistrukturerade intervju. En pilotstudie med två deltagare hölls innan den riktiga 

undersökningen för att testa och förbättra metoden. 

3.1.1 Enkät 

Enkätens huvudsyfte var att mäta deltagarnas upplevda narrativa transport, men innehöll 

även frågor med syfte att samla kontrollvariabler. Enkäten bestod av fyra delar: demografiska 

frågor, frågor om spelerfarenhet, påståenden för att mäta narrativ transport samt ett 

återkallelsestest. De två senare var (delvis) baserade på artefaktens innehåll och utformades 

därför efter artefakten var klar. Enkäten kan ses i Appendix A. 

Green och Brock (2000) har utvecklat en skala för att mäta huvudelementen hos narrativ 

transport: emotionell investering i berättelsen, kognitivt uppmärksamhet, bristande 

medvetenhet gällande omvärlden och mentala bilder. För mätningen användes 15 påståenden, 

varav 11 var generella och 4 var specifika för narrativet i fråga. Samtliga påståenden mättes på 

en 7-gradig skala mellan ”väldigt mycket” och ”inte alls”. I en mätning sågs vissa skillnader på 

emotionell investering mellan könen (kvinnor hade starkare investering än män), men när 

andra narrativ användes försvann eller inverterades skillnaden. Green och Brock anser därför 

att det antagligen inte finns någon generell skillnad mellan könen. För denna studie 

konstruerades 15 påståenden enligt samma princip som Green och Brock (2000) men 

anpassade för den specifika målgruppen och narrativet. Måttet på en deltagares narrativa 

transport var genomsnittet av rankningen på varje påstående, det vill säga ett siffervärde 

mellan 1 och 7. 

I samma studie använde Green och Brock (2002) ett återkallelsetest för att säkerställa att alla 

deltagare faktiskt tagit del av undersökningens berättelse. Detta återkallelsetest bestod av ett 
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antal påståenden som deltagaren skulle bedöma som antingen sanna eller falska. För denna 

undersökning skrevs 10 påståenden om berättelsen till ett återkallelsetest varav hälften var 

sanna och hälften falska.  

Enkäten hade även med demografiska frågor om kön, ålder och tidigare erfarenhet av dataspel 

och narrativ transport. Dessa användes för att samla kontrollvariabler för att säkerställa att 

en varians i narrativ transport berodde på graden av ludonarrativ dissonans och inte dessa 

andra faktorer. Enkäten hade slutna frågor för att ge kvantitativ data så att det blev lättare att 

jämföra deltagarnas svar och komma till ett mer generellt resultat (Østbye m.fl., 2004). 

Ejvegård (2009) skriver att kvantifierad ”hårddata” ofta är tydligare och att jämförelser av 

dessa typer av data blir mer exakt och objektiv, vilket är viktigt i denna undersökning för att 

kunna se eventuella skillnader i spelupplevelsen beroende på graden av ludonarrativ 

dissonans. Svagheter hos slutna frågor är dock att de behöver formuleras väldigt exakt för att 

undvika missförstånd, och om en deltagare missuppfattar en fråga är det svårt att veta detta 

(Østbye m.fl., 2004). En annan möjlig svaghet med slutna frågor är att deltagarnas möjlighet 

att uttrycka sig begränsas, men detta gav utrymme för i intervjun, och en positiv effekt är att 

svaren på de slutna frågorna inte varierade beroende på deltagarnas skillnader i fantasi och 

formuleringsförmåga (Østbye m.fl., 2004). 

3.1.2 Intervju 

För att få en djupare insikt i testdeltagarnas narrativa transport (eller brist därpå) 

kompletterades enkäten med en kvalitativ semistrukturerad intervju. Enkäten kunde ha 

utökats med öppna frågor istället men med en intervju finns det större möjligheter att komma 

med följdfrågor och fördjupa sig i intressanta svar från deltagarna. Østbye m.fl. (2004) skriver 

att kvalitativa intervjuer kan kombineras med andra metoder för att bekräfta data. Intervjuer 

är en bra metod för att undersöka reception, det vill säga mottagarens upplevelse (Østbye 

m.fl., 2004). En alternativ kvalitativ metod är observationer men dessa används främst för att 

undersöka avsändaren (Östbye m.fl., 2004) medan mottagaren var i fokus i detta arbete. 

Intervjufrågorna (se Appendix B) utformades med målet att få deltagaren att prata om sin 

upplevelse av berättelsen och hur väl de tagit den till sig samt hur det de gjorde i spelet 

påverkade denna upplevelse. Efter ett pilottest av undersökningen förtydligades en del frågor 

som var svåra att förstå och frågor som inte gav svar som var intressanta för frågeställningen 

plockades bort. 

3.1.3 Artefakt 

För att undersöka effekten av ludonarrativ dissonans på narrativ transport i ett specifikt 

narrativ skapades två versioner av ett spel. De inbäddade narrativa elementen var desamma i 

båda versioner medan spelens regler och således gameplay-gestalt skiljde sig åt. För att skapa 

ett inbäddat narrativ hade båda versionerna av spelet att narrativa element i form av dialog, 

narrativa objekt och berättarröst (i textform). Dessa element var så gott som identiska i båda 

versioner. De två olika uppsättningarna spelregler kom att skapas med inspiration från 

vedertagna gameplay-gestalter. 

För att säkerställa att det emergenta narrativet tog sin grund i spelets gameplay användes 

Callejas definition av begreppet alterbiografi. Han beskriver spelarens fantasi, representativa 

tecken och spelregler (eller i detta fall gameplay-gestalt) som de element vilka formar 

alterbiografin. Spelarens fantasi och narrativa inställning går inte att kontrollera, men genom 

intervjufrågorna gavs en möjlighet att urskilja om graden av narrativ transport berodde på 
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individen, graden av ludonarrativ dissonans eller en kombination av de två. Ett alternativ för 

att minska de representativa tecknens påverkan var att ha mycket enkel grafik, vilket var 

planen från början. För att skapa narrativ transport kan det dock vara viktigt med en hög 

detaljnivå som stimulerar spelarens fantasi (Green m.fl., 2004). En ganska detaljerad grafik 

valdes ändå eftersom nivåerna, dess innehåll och karaktärerna i de båda spelversionerna ändå 

skulle vara exakt samma och skillnader i narrativ transport borde således bero på detta. 

Callejas (2009) begrepp alterbiografi är endast applicerbart på ”virtual game environments” 

vilka definieras som följande: ”virtual environments are computer generated domains which 

create a perception of traversable space and afford the exertion of player agency” (Calleja, 

2007, s. 44). Calleja (2009) hävdar att de flesta digitala spel faller inom denna definition, men 

det finns undantag såsom digitaliserade kort- och brädspel, digitaliserade pusselspel och ”tile 

matching”-spel såsom Bejewelled och Tetris. För att artefakten skulle falla inom dessa ramar 

designades den för att innehålla en navigerbar miljö i vilken spelaren gavs en hög grad av 

kontroll och möjligheten att genom interaktion förändra speltillståndet. 

Ett koncept för artefaktens inbäddade narrativ testades innan artefakten skapas genom en 

antal informella utvärderingar. Det första steget var en öppen enkät som delades på nätet med 

målet att testa flera enkla koncept samtidigt för att sedan välja ut det bästa för 

vidareutveckling. Det valda konceptet utarbetades till en handling som även den utvärderades 

och förbättrades för att skapa goda förutsättningar för narrativ transport. Det var viktigt att 

säkerställa att det valda narrativet skulle kunna ge upphov till narrativ transport innan 

artefaktens skapades. Arbetes syfte är att undersöka ludonarrativ dissonans effekt på narrativ 

transport, och om artefakten inte gav upphov till någon narrativ transport skulle det vara 

omöjligt att se hur ludonarrativ dissonans påverkade denna. 

3.1.4 Urval 

Då Green och Brock (2000) identifierade att emotionell investering kunde variera beroende 

på kön för specifika narrativ var det viktigt att få tillräckligt många testpersoner av vardera 

kön för att kunna utesluta att resultaten färgades av denna faktor. Målgruppen var vuxna så 

alla deltagare ska vara minst 18 år gamla men en spridning när det gällde ålder ansågs vara 

positivt för att nå ett mer generellt resultat. 

Eftersom målet var att ha lika många deltagare som testade de två versionerna samt en jämn 

könsfördelning behövde deltagarantalet vara jämnt delbart med fyra, och lika många kvinnor 

som män. 12 deltagare ansågs vara det minsta godtagbara antalet, vilket skulle ge tre deltagare 

per version och kön. Under rekryteringen av deltagare försökte ett antal på 16 uppnås men det 

var inte tillräckligt många som svarade eller tackade ja vid tillfrågan innan genomförandet av 

undersökningen för att nå detta antal. 

En viktig faktor att bejaka var testpersonernas tidigare erfarenhet av spel då detta påverkar 

spelupplevelsen (Elson m.fl., 2014b). Enligt flow-teorin kan spelaren störas om spelet är för 

lätt eller för svårt. Green m.fl. (2004) beskriver narrativ transport som ett flow-liknande 

tillstånd och att störande element kan bryta den narrativa transporten. Spelets svårighetsgrad 

kunde således möjligen påverka den narrativa transporten. Därför försökte urvalet begränsas 

till spelaren vars erfarenhet tänktes vara tillräcklig för att förstå artefakten. Eftersom 

frågeställningen rör spelare av datorspel skulle deltagarna helst inte ha erfarenhet av 

dataspelsutveckling, då detta kan ge ett utvecklarperspektiv snarare än ett spelarperspektiv. 

Därför var målet att ha så få deltagare som studerade dataspelsutveckling som möjligt, 
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speciellt från game writing- och designprogrammen specifikt, då dessa generellt kan antas ha 

det mest analytiska synsättet på mekaniker och berättelser i spel. 

En förfrågan om deltagare med en kort beskrivning av undersökningens upplägg samt krav 

som deltagaren behövde uppfylla (det vill säga, vara minst 18 år gammal samt ha lite 

spelerfarenhet) lades upp i en grupp med ca 1800 studenter från Högskolan i Skövde på ett 

socialt nätverk. Samma förfrågan mailades också ut till UXD-studenter på samma högskola. 

På dessa förfrågningar svarade tre personer. I andra hand tillfrågades dataspelsutvecklings-

studenter på högskolan. Bland dessa tillfrågades i första hand studenter från andra program 

än ”design” och ”game writing”. För att nå 12 deltagare valdes dock också två studenter från 

dessa program. 

För pilotstudien valdes två designstudenter för att inte minska antalet potentiella deltagare 

till den faktiska undersökningen, då dessa inte fick ha deltagit i pilotstudien. Det var delvis 

också ett bekvämlighetsurval. 

3.1.5 Undersökningens upplägg 

Undersökningen utformades för att ske med två lika stora grupper av testdeltagare. De olika 

grupperna skulle testa varsin version av spelet. De skulle få spela klart spelet till dess slut om 

de inte själva valde att avbryta. Eftersom spelet hade en berättelse som blev som mest 

spännande och känslomässigt mot slutet, vilket kan tänkas förhöja den narrativa transporten, 

skulle resultatet kunna ha påverkas om en tidsgräns sattes och vissa hann spela klart och 

uppleva slutet medan andra inte hann. För undersökningarna valdes en så naturlig miljö som 

möjligt, en labbmiljö designad för att se ut som en lägenhet, då Elson m.fl. (2014b) menar att 

kontexten som undersökningen genomförs i påverkar spelupplevelsen och mer naturliga 

miljöer minskar påverkan. Undersökningen skedde på plats för att ge alla deltagare en så lik 

miljö som möjligt samt för att säkerställa att alla deltagare faktiskt spelat spelet som det är 

tänkt. Om artefakten själv skulle ha gett upphov till missförstånd eller användarproblem vore 

detta svårare att inse om undersökningen skedde på distans. Deltagarnas narrativa transport 

mättes med ovan nämnda metoder (enkät, intervju och videoinspelningar). Resultaten 

sammanställdes sedan för att se hur stark den narrativa transporten var i genomsnitt för de 

olika versionerna för att besvara frågeställningen.  

Undersökningen uppfyllde de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). En 

text utformades för att informera deltagarna om undersökningens upplägg och om att 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet skulle uppfyllas. För att inte påverka resultatet 

beskrevs undersökningens syfte endast som att deltagarens spelupplevelse skulle undersökas, 

medan mer specifik information om syftet skulle uppges efter avslutad undersökning. Texten 

informerade även om att deltagarna fick avbryta undersökning när de ville, utan att ange 

förklaring. Innan undersökningen påbörjades fick deltagarna skriva under på pappret med 

denna information för att visa att de förstått och för att ge sitt samtycke att delta. Således 

uppfylldes informationskravet och samtyckeskravet. All data som kunde kopplas till enskilda 

personer hanterades endast av mig, och all sådan data har sedan avpersonaliserats i rapporten 

genom att ge varje deltagare ett nummer. Denna data har endast använts för detta 

examensarbete. Således var även konfidentialtetskravet och nyttjandekravet uppfyllt. Spelet 

innehöll ingen stötande eller obehagligt material som till exempel våld, skräck eller 

diskriminering. Spelets berättelse handlade dock om en pandemi och i version A kunde spelet 

sluta med att ett skepp fullt av civila sköts ner, dock var det inget som skedde ”på skärmen” 
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utan omtalades bara av spelets karaktärer. Med ett så pass tungt ämne var det bra med en 

åldersgräns på 18 år.  
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4 Genomförande av det praktiska arbetet 

För att besvara frågeställningen skapades en artefakt i form av två versioner av ett spel. Båda 

versionerna hade samma narrativ men olika uppsättningar mekaniker vilka ämnade att uppnå 

låg respektive hög ludonarrativ dissonans. Med hjälp av denna artefakt var målet att 

undersöka hur upplevelsen av det valda narrativet påverkades av graden av ludonarrativ 

dissonans. 

4.1 Krav på inbäddat narrativ 

Eftersom arbetets utgångspunkt är att undersöka hur upplevelsen av ett visst inbäddat 

narrativ varierar med graden av ludonarrativ dissonans blev detta inbäddade narrativ 

utgångspunkten för artefaktens utveckling. För att kunna undersöka om ludonarrativ 

dissonans har en negativ effekt på narrativ transport var själva narrativet tvunget att kunna 

ge upphov till narrativ transport. Därför identifierades ett antal viktiga egenskaper hos 

narrativet vilka kunde bidra till och stärka den narrativa transporten: 

 En hög detaljrikedom kan enligt Green m.fl. (2004) leda till att spelaren har mer stoff 
att skapa mentala bilder av och att de känner sig mer insatta i berättelsens värld. 
Calleja (2009) hävdar också att en hög detaljrikedom i ett spel kan bidra till 
skapandet av en intressant alterbiografi. 

 Känslor är vital komponent i den mentala process som skapar narrativ transport 
(Green & Brock, 2000). Att berättelsen kan väcka känslor hos spelaren är alltså 
viktigt. Känslorna behöver inte vara positiva för att ge upphov till narrativ transport 
(Green m.fl., 2004). 

 Deltagarnas tidigare erfarenheter kan tänkas påverka hur de upplever en berättelse. 
Om en berättelse till exempel handlar om förlusten av en närstående är det troligt att 
deltagare som själv förlorat någon nära generellt skulle påverkas starkare 
känslomässigt än en deltagare som inte förlorat någon. Därför bör narrativets tema 
vara av en sådan karaktär att diskrepansen mellan deltagarnas tidigare upplevelser 
av sagda tema inte är för stor. 

 Berättelsen bör vara av intresse för deltagaren att ta del av. Är de ointresserade av 
ämnet är det antagligen mindre troligt att deltagaren skulle välja att ta del av spelet 
själv vilket skulle kunna leda till att undersökningen känns mer som ett tvång än ett 
önskvärt tillstånd. 

 Narrativet behöver inte vara sant i den mening att det speglar hur vår värld faktiskt 
ser ut. Fiktion som känns rimlig för deltagaren, till exempel genom att karaktärerna 
reagerar och beter sig på ett rimligt sätt i de situationer de försätts i, är tillräckligt 
(Green m.fl., 2004). 

4.2 Val av tema 

Tre berättelsekoncept med skilda teman, vilka tänktes kunna uppnå ovanstående krav, skrevs. 

Koncepten var korta beskrivningar på cirka 100 ord. Konceptens handling och tema kan 

sammanfattas som följande: 

 Berättelsekoncept 1: Huvudpersonen har dött och befinner sig i efterlivet. Där 

måste hen tackla negativa händelser som hänt under livet och önskningar som aldrig 

uppfylldes. Temat för konceptet var acceptans och förlåtelse. 

 Berättelsekoncept 2: Huvudpersonen är beroende av en fiktiv superdrog som ger 

denne superkrafter men med farliga och försvagande abstinensbesvär. Hen riskerar 
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livet för att skaffa mer av drogen men inser att hen är tvungen att sluta, men är det för 

sent? Temat för konceptet var beroende och självdestruktivt beteende. 

 Berättelsekoncept 3: Huvudkaraktären får veta att hens liv är styrt av ödet då ett 

antal förutsägelser slår in. När en hemsk händelse förutspås där hen själv är den 

skyldige måste hen försöka ändra ödet men är det möjligt? Temat för konceptet är ödet 

och den fria viljan. 

Dessa koncept innehöll alla möjligheten att utforska känslor och intressanta situationer i en 

berättelse. Koncepten hade också fördelen att samtliga tre situationer skulle vara obekanta för 

de flesta (eller alla) testdeltagare sedan innan med undantaget av annan fiktion, vilket skulle 

minimera att skilda erfarenheter bland deltagarna påverkade resultatet. För att ett koncept 

skulle anses passande för vidareutveckling behövdes det också finnas inledande idéer för hur 

berättelsen skulle ta form i ett spel och vilka mekaniker som kunde tänkas passa respektive 

motsäga berättelsens tema. 

Berättelsekoncepten utvärderades i en enkät för att identifiera vilka koncept som verkade mest 

lovande för att skapa narrativ transport. I enkäten fanns tre frågor för varje koncept. De två 

första var flervalsfrågor som mätte deltagarens intresse för att ta del av berättelsen samt hur 

känslomässigt påverkade de trodde de skulle bli av berättelsen på en 5-gradig respektive 4-

gradig skala. Den tredje frågan var ett kommentarfält för att samla fler synpunkter från 

deltagarna vilka kunde vara viktiga vid valet av berättelse. En demografisk uppgift i form av 

kön samlades också in då kön enligt Green och Brocks (2000) undersökningar kan påverka 

den emotionella påverkan av ett narrativ på en individ. Detta för att undvika att välja en 

berättelse där skillnaden mellan män och kvinnors upplevelse skulle kunna bli särskilt stor. 

Enkäten hade 20 svarande varav 11 var män och 9 kvinnor. Enkäten undersökte inte deras 

spelbakgrund då det vid detta stadie endast rörde sig om berättelser, vilka kan presenteras 

genom olika medieformer. Deltagarna uppmuntrades att föreställa sig berättelsen i form av 

deras favoritmedium. Enkäten delades i sociala media och det fanns ingen urvalsprocess av 

eller krav på deltagarna. 
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Figur 3:  Intresse för och förutsedd känslomässig påverkan av de tre 
inledande berättelsekoncepten enligt enkätdeltagarna. 
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För båda faktorer som mättes i enkäten, intresse och känslomässig påverkan, fick koncept 2 

det sämsta resultatet, koncept 1 det mellersta resultatet och koncept 3 det bästa resultatet (se 

Figur 3). Skillnaderna var dock små. 

Koncept 3 fick också mest positiva kommentarer. Det beskrev ett flertal gånger som både 

”spännande” och ”kul”. Andra kommentarer löd till exempel ”Mysterier är alltid roligt!” och 

”Tycker om dessa typer av koncept”. En person var dock orolig att ödes-aspekten skulle göra 

berättelsen förutsägbar om allt hände enligt förutsägelserna. Koncept 1 fick bara en helt 

positiv kommentar (av 11), och kallades ”cliché” och ”löjlig”. Koncept 2 hade mest neutrala 

kommentarer. Flera deltagare relaterade konceptet till andra berättelser de tagit del av. En 

deltagare trodde att den genomsnittlige individen skulle ha svårt att relatera till drogmissbruk. 

Återkommande kommentarer kring alla tre berättelsekoncept var att koncepten i fråga hade 

potential att bli både bra och dåliga berättelser beroende på genomförande. 

Koncept 3 valdes för vidare utveckling, dels på grund av den något bättre responsen men också 

för att den ansågs ge mest utrymme för intressanta val i spelform.  

4.3 Utveckling av artefakt 

För att avgöra hur ludonarrativ dissonans påverkar narrativ transport skapades två versioner 

av ett spel med identiskt inbäddat narrativ men med olika mekaniker. De versionsspecifika 

mekanikerna i version A ämnade uppnå en låg grad av ludonarrativ dissonans medan version 

B istället utformades för att ha en hög grad av ludonarrativ dissonans. Redovisningen av 

utvecklingsprocessen är nedan uppbruten i separata moment men många av dessa löpte 

parallellt med varandra och påverkade varandra under utvecklingens gång. 

4.3.1 Informell utvärdering 

Under utvecklingen av spelets handling och mekaniker inhämtades feedback genom informell 
utvärdering. Informella utvärderingsmetoder kan användas för att snabbt bedöma 
användarupplevelsens kvalité (Hartson & Pyla, 2012). Denna feedback användes för att 
iterativt förbättra artefakten. De som tillfrågades var främst andra personer med erfarenhet 
av dataspelsutveckling för att kunna få lite djupare insikter samt förbättringsförslag. Detta 
kompletterades med feedback från några personer som endast spelar spel för att även få in 
just spelarperspektivet. Totalt tillfrågades 8 personer under utvecklingens gång. 
 
Feedbacken samlades in genom informella enkäter samt både skriftlig och muntlig 
kommunikation. De som bidrog fick vid alla tillfällen både ge allmän feedback helt efter eget 
sinne men uppmanades också att begrunda de faktorer som identifierats som viktiga för 
narrativ transport (se kapitel 4.1): rimlighet, intresse, förmåga att beröra känslomässig och 
detaljrikedom.  
 

4.3.2 Bakgrund och premiss 

Det första steget i utarbetningen av artefakternas inbäddade narrativ var att skapa en 

bakgrund för spelvärlden samt en premiss för spelets handling. Dessa skulle grunda sig på det 

valda berättelsekonceptet med temat ”ödet och den fria viljan”.  

Det var viktigt att det fanns en balans mellan representationerna av ödet och den fria viljan – 

båda var tvungna att kunna övervinna den andra i specifika situationer. Om en sida skulle 
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porträtteras som för stark så skulle båda sidor vara tråkiga att spela som. Om ödet till exempel 

skulle representeras som oföränderligt och den spelbara karaktären var en människa så skulle 

spelaren tvingas att handla på ett förutbestämt vis genom hela spelets gång, vilket antagligen 

skulle kunna upplevas som irriterande och ointressant. Eftersom spel per definition ger 

spelaren något mått av handlingsfrihet (Egenfeldt-Nielsen m.fl., 2013) var detta en viktig 

förväntning att uppfylla. Om spelaren istället skulle spela som ett allsmäktigt öde skulle det 

inte finnas någon utmaning om allt gick att kontrollera perfekt. Därför bestämdes det att ödet 

generellt skulle vara allsmäktigt men att den fria viljan i specialfall kan förändra ödet, och att 

ett sådant specialfall skulle vara premissen för berättelsen. Lösningen som valdes för det 

specifika narrativet var att ödet kunde övervinnas genom viljestyrka grundat i starka 

personliga motivationer. Genom dessa motivationer skulle berättelsen kunna ges en 

känslomässig faktor vilket är viktigt för narrativ transport. Premissen blev att en människa 

inser att allt är förutbestämt och att en händelse med förödande personliga konsekvenser 

kommer att inträffa. Därav följer en kamp mellan den fria viljan och ödet. 

Många olika alternativ för bakgrunden skapades och utvärderades. Ett viktigt kriterium i detta 

stadie var att bakgrunden hade potential att kunna omsättas i ett spel som skulle kunna skapas 

inom tidsramen för genomförandet av projektet. Världen, dess strukturer och invånare var 

tvungna att kunna översättas till intressanta mekaniker. 

En idé var att använda den klassiska representationen av ödet som en gud och låta berättelsen 

utspelas under en forntida period, till exempel antiken. Människan i berättelsen skulle vara 

en klassisk hjälte som bestämmer sig för att kämpa mot guden.  Utmaningen skulle till 

exempel kunna vara en labyrint i vilken hjältens viljestyrka testas. Även om denna idé hade 

potential för en spännande handling valdes den inte eftersom den kändes lite svår att relatera 

till. Dels skulle tiden och platsen samt det samhälle och de livsöden till stora delar vara 

obekanta för oss idag och dels känns den klassiska hjältearketypen lite främmande – det är 

antagligen inte den typ av människa vi själva är eller någon som vi känner. En annan idé var 

att låta berättelsen utspela sig i ett testlabb där man försöker kontrollera testpersonernas fria 

vilja. Dessa presenteras med olika utmaningar för att testa förmågan att kontrollera, dess 

styrkor och begränsningar. Ett problem med denna bakgrund var att situationen för 

testpersonerna antagligen skulle kännas för artificiell – var finns de personliga 

motivationerna i ett testlabb? Själva testerna och deras utfall skulle antagligen inte vara det 

mest betydelsefulla i testpersonernas liv. Däremot var science fiction-temat passande för att 

förklara ödet och dess funktion men också dess svagheter. Detta gav inspiration för en tredje 

idé, även denna i en science fiktion-miljö, men där den mänskliga karaktären inte befinner sig 

i samma artificiella situation utan i spelet lever sitt verkliga liv och alla beslut som tas ger en 

direkt påverkan på detta. I denna version representeras ödet i form av en AI (artificiell 

intelligens) som skapats för att skydda skydda mänskligheten från dess egna destruktiva natur 

genom att kontrollera deras handlingar. Den har identifierat ett hot och kontrollerar den 

mänskliga karaktären för att eliminera hotet. När människan inser vad den håller på att göra 

och att detta kommer innebära att en viktig person i deras liv dör måste de försöka kämpa 

emot. Denna bakgrund verkade ha förutsättningar både för att skapa en relaterbar karaktär 

med känslomässiga motivationer samt en intressant och detaljrik värld där ödet och dess 

funktion kan förklaras på ett rimligt sätt och valdes därför för vidareutveckling. 

Bakgrunden och premissen sammanfattades i en text på ungefär 400 ord. Kort sammanfattat 

förklarade texten hur mänskligheten nästan utplånat sig själv genom krig och miljöförstöring 

och man tvingades flytta ut i rymden. En superdator byggdes för att kunna förutsäga 
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konsekvenser av handlingar och en AI, F.A.T.E., gavs kontrollen över människorna för att få 

dem att göra bra val, överleva och frodas. Nu har F.A.T.E. identifierat en farlig sjukdom 

ombord ett skepp och kontrollerar människan Sara Vargas för att skjuta ner skeppet. När 

Vargas inser vad som håller på att hända och att hennes make är på skeppet kämpar hon emot. 

Hela texten återfinns i Appendix C. En utvärdering av detta koncept genom en enkät gav 

positiva resultat. Alla svarande var intresserade av berättelsen men av lite olika anledningar. 

En del ville veta mer om samhället och AI:n F.A.T.E., andra var intresserade av Vargas öde 

och trodde det skulle påverka dem känslomässigt, och några tyckte ämnet determinism var 

spännande att utforska. Feedbacken identifierade också svagheter hos konceptet vilka 

åtgärdades. Ett exempel på en orimlighet som kritiserades var att Vargas arbetsgivare skulle 

ha gett henne tillräckligt stora befogenheter för att kunna kapa rymdstationens försvar. Vargas 

yrke ändrades då till hackare. Feedbacken belyste också punkter som behövde utvecklas med 

fler detaljer i själva spelet, till exempel hur F.A.T.E. fungerar och vilka svagheter den har. 

4.3.3 Övergripande design 

Vid valet av genre eller typ av spel för artefakten var de två största kriterierna att den skulle 

ha en tradition av berättelsefokuserade spel samt vara enkel att utveckla. Det första kriteriet 

hade två anledningar, dels att genren är förknippade med mekaniker som lämpar sig bra för 

berättande i spel samt att spelare är vana vid att ta del av berättelser i denna typ av spel. Detta 

var tänkt att leda till en bra grund för narrativ transport samt att spelarens upplevelse inte 

skulle störas genom introduktion av oväntade spelelement. Två genrer som passar bra in på 

denna beskrivning är rollspel och äventyrsspel. En stor inspirationskälla gällande den 

övergripande utformningen var To the Moon (Freebird Games, 2011), ett berättelsedrivet 

RPG- och äventyrsspel. Det är ett top-down tredjepersonsspel i 2D med enkla mekaniker. 

Genom att göra ett liknande spel skulle utvecklingstiden kunna läggas på att skapa detaljerade 

miljöer och narrativa element snarare än komplicerade mekaniker. 

För spelet användes färdiga audiovisuella assets som valdes för att passa spelets värld och 

berättelse. Genom att utnyttja existerande assets kunde detaljerade miljöer skapas utan att 

Figur 4:  Exempel på grafiska assets och detaljerade miljöer. Denna nivå är ett kvarter 
på en rymdstation. 
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lägga ner tid på att skapa egna assets. En hög detaljnivå identiferades som bekant som en 

viktig faktor för narrativ transport.  Exempel på en miljö från spelet kan ses i Figur 4. 

Skillnaderna mellan de två olika versionerna försöktes så långt som det gick hållas endast till 
skillnader i mekaniker för att säkerställa att eventuella skillnader i spelupplevelse endast 
skulle bero på dessa. De mekaniker som endast fanns i ena versionen ämnade i version A att 
passa med det inbäddade narrativet för att minimera ludonarrativ dissonans, medan de unika 
mekanikerna i version B ämnade motsätta det inbäddade narrativet för att skapa ludonarrativ 
dissonans. Audiovisuella assets och bandesign hölls identiska mellan de två versionerna. 
Enligt undersökningens premiss hölls också de inbäddade narrativen så lika som möjligt. På 
grund av skillnader i mekanik finns det ett fåtal skillnader mellan de inbäddade narrativen. 
För version A valdes en mekanik i form av valsituationer vilka ibland ger olika utfall beroende 
på vilket alternativ som väljs. Detta utfall rör i vissa fall vilka inbäddade narrativa element som 
presenteras för spelaren, till exempel vad som sägs i en dialog. I version B finns inte denna 
valmekanik utan istället presenteras spelaren med en av de två versionerna som spelare kan 
stöta på i version A. Det finns alltså vissa narrativa element som kan skilja sig mellan spelen 
beroende på vilka val som görs i version A. Dessa hölls till ett minimum för att inte påverka 
berättelsen i stort. I övrigt är de inbäddade narrativen i de två spelversionerna identiska.  
 
Av de två versionerna som skulle skapas påbörjades design av gameplay och utveckling av 
version A med låg grad av ludonarrativ dissonans först. Tanken bakom detta var att det 
antagligen är svårare och kräver mer tid att hitta de mekaniker som passar ett inbäddat 
narrativ än att hitta de mekaniker som inte gör det. Skulle versionen med hög grad av 
ludonarrativ dissonans skapas först skulle denna sedan behöva “lagas” för att skapa den andra 
versionen. När istället versionen med låg grad av ludonarrativ dissonans skapades först räckte 
det att “förstöra” den istället för att skapa version B. Att förstöra något är en mindre krävande 
process än att laga något. 

4.3.4 Spelets handling 

För att kunna påbörja skapandet av handlingen behövdes den spelbara karaktären väljas. I 
premissen fanns två aktörer med framträdande roll vilka båda skulle passa som den spelbara 
karaktärer, nämligen människan Vargas och AI:n F.A.T.E. Nackdelar och fördelar radades upp 
för båda karaktärer. En fördel med Vargas skulle vara att hon som människa är lättare att 
relatera till och att hon har en känslomässig aspekt i sina motivationer, och just känslor är en 
viktig del av den narrativa transporten. Eftersom Vargas inte är medveten om F.A.T.E. skulle 
berättelsen kunna presenteras som ett mysterium där lite information ges i taget. Båda dessa 
faktorer nämndes upprepade gånger i feedback. En nackdel med Vargas är att berättelsen 
kräver att hon inte alltid är i kontroll över sina handlingar och detta skulle kunna vara 
frustrerande för en spelare, eftersom det ligger i mediets natur att spelaren har kontrollen och 
detta kan leda till förväntningar som sedan motsätts. 
 
Att spela som AI:n skulle ge en mer annorlunda och ovanlig vinkel då de flesta spelbara 
karaktärer i spel är människor (eller humanoider) och genom att spelaren skulle få sätta sig in 
i ett annorlunda sätt att tänka. Detta stärktes av feedback från flera av de tillfrågade som visade 
intresse av att spela som F.A.T.E. Eftersom AI:n i berättelsen är närmast allvetande ger detta 
större möjligheter att ge spelaren en helhetsbild av världen och dess problematik vilket både 
kan öka intresse och detaljrikedom. Ett stort problem med AI:n som spelbar karaktär är att 
det skulle krävas mycket förklaring eller exposition i spelets inledning för att få spelaren att 
förstå vad den spelar som samt vilka förmågor och ansvar F.A.T.E. har. Utan en sådan 
förklaring skulle spelaren omedvetet kunna bidra till ludonarrativ dissonans genom sina 
handlingar innan den förstod sin roll i spelets berättelse. När den insikten sedan skulle uppstå 
kunde detta möjligtvis bli en källa till irritation och sänkt inlevelse i narrativet. En lång 
exposition, även kallad en ”infodump”2, kan bli tung och långtråkig, speciellt om spelaren 

                                                        
2 Tv Tropes, Infodump: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/InfoDump 

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/InfoDump
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gärna vill sätta igång och spela. Eftersom speltiden för undersökningens skull borde vara 
förhållandevis kort ansågs det inte finnas utrymme för en lång exposition. Detta var den 
huvudsakliga anledningen att Vargas, då denna karaktär krävde minimal exposition, valdes 
som den spelbara karaktären. 
 
Därefter skrevs spelets övergripande handling, det vill säga vad som skulle hända i spelet steg 

för steg och vad spelaren skulle göra. Handlingen utvecklades parallellt med mekanikerna då 

dessa styr vad spelaren kan göra i spelet. En sak som flera personer noterade vid inhämtning 

av feedback var att spelet lät för långt. Delar som inte kändes så intressanta och inte påverkade 

berättelsens övergripande struktur identifierades och strök. Till exempel fanns en situation 

där Vargas infiltrerar ett kontor för att hämta krypteringsnycklar. Denna situation innehöll 

inga intressanta val och ingen ny information rörande F.A.T.E., Vargas eller berättelsens 

premiss. Den ströks och ersattes av en karaktär som säljer krypteringsnycklarna istället. I 

övrigt var kommentarerna endast positiva så inga andra förändringar gjordes innan 

utvecklingen av själva spelet påbörjades. När handlingen implementerades och testades i sitt 

rätta sammanhang kunde brister identifieras som inte var så påtagliga i textform. Vissa 

händelser bytte ordning. Ytterligare delar som var för långa utan att erbjuda intressanta val, 

situationer eller information ströks eller kortades ner. Den slutgiltiga handlingen kan läsas i 

Appendix D. 

4.3.5 Spelmekaniker 

Ett spels grad av ludonarrativ dissonans bestäms som bekant av spelets inbäddade narrativa 

element samt dess emergenta narrativ och hur väl dessa passar tillsammans (Dunne, 2014), 

och det emergenta narrativet uppstår ur spelets mekaniker när spelaren interagerar med dessa 

(Salen & Zimmerman, 2004; Calleja, 2009). Eftersom båda versionerna av artefakten hade i 

princip samma inbäddade narrativ var det alltså skillnader i versionernas mekaniker som 

skulle avgöra graden av ludonarrativ dissonans. En del av de mest grundläggande 

mekanikerna var samma i båda spelversioner, men versionsspecifika mekaniker utformades 

för att skapa en låg grad av ludonarrativ dissonans i version B respektive en hög grad av 

ludonarrativ dissonans i version A (för en sammanfattning, se tabell 1).  

För att berättelsen skulle utspela sig i princip likadant i båda versioner valdes en linjär 

berättelsestruktur. Denna skapades genom en serie av ”events” som utgör spelets 

övergripande struktur. Eventen har olika mål för att mana spelaren framåt genom berättelsen. 

De låser även upp specifika interaktioner och startar scriptade händelser för att föra 

berättelsens framåt. Dessa event presenteras för spelaren i en specifik ordning från spelets 

början till dess slut. Ett nytt event påbörjas när det förra avslutats vilket antingen sker genom 

att spelaren når eventets mål eller när en specifik tid gått, beroende på eventet i fråga. Eventets 

mål skrivs ut som en text på skärmen. Vilka områden i spelet som är tillgängliga bestäms av 

det aktuella eventet.  

För att styra karaktären runt i nivåerna valdes ”WASD”-tangenterna som kontroll, vilket är 

samma som i ”To The Moon” och en standard bland PC-spel. Efter feedback under pilottestet 

av undersökningen lades även piltangenterna till som ett alternativ för att passa fler spelare. 

Karaktären kan flyttas mellan rum genom att gå fram till dörrar. Spelaren kan interagera med 

objekt i miljön genom ”E”-tangenten, även detta är en standard bland PC-spel. Dessa 

interaktioner är de som tillåter spelaren att uppfylla mål så de kan göra framsteg i spelet, 

initiera valsituationer samt öppna textrutor vilka presenterar det inbäddade narrativet.  



 
27 

Som tidigare nämnt så påbörjades designen av gameplay för version A först. I denna version 

var målet att skapa mekaniker som passar väl med spelets inbäddade narrativ på ett tematiskt 

och logiskt plan för att skapa en låg grad av ludonarrativ dissonans. Då temat för det 

inbäddade narrativet var ”ödet kontra den fria viljan” kändes valsituationer som en uppenbar 

mekanik då detta tema behandlar huruvida vi faktiskt gör våra egna val eller ej. För att 

komplettera valsituationerna lades en resurs som kallades ”willpower” in. Hur man kan få mer 

av denna resurs och hur den förbrukas har båda förankringar i det inbäddade narrativet, detta 

för att undvika ludonarrativ dissonans. Willpower höjs när Vargas gör framsteg eller när man 

interagerar med objekt vilka är viktiga för henne. Willpower spenderas när Vargas väljer 

alternativ som är svåra att välja antingen på grund av personliga intressen eller på grund av 

F.A.T.E.s påverkan. Ett exempel på en valsituation kan ses i Figur 5. Mängden willpower vid 

spelets slut avgör vilket av berättelsens slut spelaren får ta del av. I en tidig version kunde 

också willpower-resursen förbrukas om spelaren tog för lång tid på sig att klara ett event vilket 

förklarades med att karaktären försökte motarbeta sina intentioner eller impulser vilket 

kräver viljestyrka. Under utvecklingen av version A byggdes en nivå i form av en labyrint där 

det var avgörande att vara snabb för att begränsa sänkning av willpower-resursen på grund av 

denna mekanik. Vid egen testning kändes denna design inte alls passande. Tidsbegränsningen 

hade ingen direkt koppling till berättelsens tema som valsituationerna och willpower-

resursen, utan gav snarare upphov till ludonarrativ dissonans. Nivån skrotades och 

tidspressen togs helt bort från version A för att sedan istället användas i version B. Genom att 

endast klara eventen får spelaren som högst 40-55 willpower, beroende på val.  Genom att 

inspektera objekt kan ytterligare max 40 willpower ges. Genom att göra fel val kan spelaren 

förbruka en obegränsad mängd willpower. För att få ett slut där Vargas stänger av F.A.T.E.s 

kontroll behövs minst 50 WP. I valen på slutet kan spelaren be om svar från F.A.T.E. vilka gör 

situationen mer ambivalent för Vargas vilket i sin tur höjer denna kostnad till 65 respektive 

80 willpower. I två val kan spelaren också välja att ge viruset till F.A.T.E. Dessa val kräver 

ingen willpower och om spelaren vid slutet har mindre än 50 willpower eller höjer konstnaden 

till 65 eller 80 när de har mindre willpower än det tvingas de att välja detta slut, vilket då 

Figur 5:  En valsituation i spelet. Ett av alternativen kostar willpower för att 
symbolisera Vargas ovillighet att välja den nyttiga frukosten. 
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representerar att F.A.T.E. kontrollerade Vargas val. Målet med willpower-resursern och dessa 

valmekaniker var att få spelaren att fundera över Vargas och hennes motivationer, att 

reflektera över valen vi gör och det faktum att vi ibland behöver viljestyrka för att inte välja 

det enkla alternativet. Ibland finns inte den viljestyrkan heller vilket visas i de val då spelaren 

bara kan välja ett alternativ på grund av låg willpower. Mot slutet av spelet, när berättelsen 

avslöjar F.A.T.E.s existens, får dessa mekaniker ytterligare en mening. Spelaren måste hålla 

Vargas stark och motiverad genom att hon gör framsteg, tar hand om sig själv (sova, äta nyttigt 

m.m.) och reflekterar över det som är viktigt för henne (vänner, familj m.m.). Vid slutet får 

spelaren antingen se sitt misslyckande i berättelsen genom ett ”dåligt” slut där brist på 

willpower tar beslutet ur spelarens händer, eller så måste de reflektera över om det är värt att 

ge folk fri vilja när resultatet är förödande för en stor del av mänskligheten. Är de beslut som 

Vargas (och således spelaren) tar baserade på hennes motivationer verkligen de bästa? Är det 

bättre om förmågan att välja tas ifrån oss och ges till något mer rationellt, som en AI? 

Mekanikernas tema handlar om val och vår förmåga att göra dessa, att vi måste ha viljestyrka 

för att kunna göra fria val. Detta passar väl med berättelsens tema då ”ödet kontra fria viljan” 

just handlar om vår förmåga att göra egna val. Tanken är att detta ska leda till en låg grad 

ludonarrativ dissonas. 

För att skapa en stark kontrast mot berättelsen som tänktes ge upphov till ludonarrativ 

dissonans togs valsituationerna bort i version B. I slutet av spelet läggs stor vikt i berättelsen 

vid Vargas förmåga att ta egna beslut och att spelaren då inte kan påverka något tänktes skapa 

en motsägelse mellan mekanik och gameplay. Mekaniken med tidspress som tagits bort från 

version A designades om något för version B. I version B lades fokus på att vara så snabb som 

Figur 6:  GUI:t visar den totala poängen och de poäng man kan få genom att klara det 
aktuella eventet, representerat av den ljusare stapeln. Den krymper med tiden. 
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möjligt för att få höga poäng, vilket inte har något att göra med berättelsen. För varje event 

med ett mål finns en specifik maxpoäng. Denna mängd tickar nedåt med konstant fart. 

Mängden poäng som man kan få om man klarar det aktuella eventet illustreras som en extra 

poängstapel i GUI:t (se Figur 6). Spelaren måste försöka nå målet så snabbt so möjligt för att 

uppnå höga poäng. I samband med detta placerades ”boosters” ut i nivåerna som kan samlas 

genom att gå fram till dem med karaktären. Väl insamlade kan spelaren spendera boosters 

med ”Q”-tangenten för att öka karaktärens rörelsehastighet under en begränsad tid och 

således klara av eventen snabbare. Dessa boosters, som representeras av en blixt-ikon, lades 

till då även de inte har någon koppling till berättelsen. De är rentav inkonsekventa med 

spelvärlden. Det finns ingen anledning varför små blixtar skulle vara utplacerade överallt och 

det är overkligt att en vanlig människa kan röra sig så snabbt som Vargas gör när boostern 

aktiveras. Poäng kan också fås genom att inspektera objekt i nivåerna vilket ger spelaren ett 

incitament för att ta del av det inbäddade narrativet. I slutet av spelet står mängden poäng på 

slutskärmen. Målet med dessa mekaniker som uppmuntrar att vara snabb och samla poäng 

var att ta fokus från berättelsen. Dessa mekaniker uppmuntrar inte spelaren att reflektera över 

berättelsen. De kan uppleva den om de vill, men inget i mekanikerna kräver det för att spelaren 

ska vara framgångsrik och de ger ingen mer innebörd till berättelsen. Mekanikernas tema är 

snabbhet och poängsamlande, medan berättelsens tema handlar om val och vår förmåga att 

göra dessa val (har vi fri vilja eller kontrolleras vi av ödet). Detta var tänkt att skapa 

ludonarrativ dissonans. 

Tabell 1:  Skillnader i mekaniker mellan de två spelversionerna. 

 

 

 

 

4.3.6 Inbäddat narrativ 

De narrativa element som är vanligast förekommande i spel likt ”To The Moon” är skriven 

dialog samt narrativa objekt som representeras av text. I artefakten presenteras dessa som 

enkla textrutor. De narrativa objekten är både beskrivningar av ting samt faktiska texter som 

till exempel en dagboksanteckning. För att skapa en djupare förståelse och känslomässig 

knytning till den spelbara karaktären användes ett tredje narrativt element i form av tankar. 

Vargas tankar dyker upp som en text på botten av skärmen för att ge spelaren mer information 

om situationen och hur Vargas upplever den. Tankar kan triggas av event och interaktioner. 

Exempel på inbäddade narrativa element i artefakten kan ses i Figur 7. 

Engelska valdes som språk för spelets texter då detta antagligen är vad erfarna spelare 

förväntar sig då det är en tydlig standard. Många verkar också tycka att översättningar till 

svenska i spel kan låta ”töntiga” och således kan spelupplevelsen störas. 

Spelet inleds med några korta texter som förklarar berättelsens bakgrund vilket är en vanlig 

metod i filmer och som även återfinns i en del spel, till exempel Telltale Games 

berättelsedrivna äventyrsspel ”The Wolf Among Us” (2013) och Game of Thrones (2014). 

Denna inledning ger spelaren en grundläggande förståelse för spelets bakgrund på en kort tid 

och med enkla resurser.  

Version A 

 Willpower-resurs 

 Valsituationer 

Version B 

 Poängresurs 

 Tidspress för att uppnå mål för poäng 

 Hastighets-boosters 
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Texter, dialoger, objektbeskrivningar i spelet har två huvudsakliga funktioner. Den ena är att 

ge spelaren mer information om världen och dess historia, detta med målet att öka spelarens 

intresse och ge en hög detaljnivå. Den andra funktionen är att ge spelaren en inblick i Vargas 

liv för att öka spelarens känslomässiga koppling till karaktären och kanske påminna om 

känslosamma situationer som spelaren kan känna igen sig i. För att öka igenkänningsfaktorn 

handlar dessa texter ofta om vanliga situationer, till exempel att känna stress över jobb eller 

att gå till en pub med sina vänner.   

Figur 7:  Exempel på inbäddade narrativa element i form av Vargas tankar och textruta med e-
mail.  
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5 Utvärdering 

Artefakten användes i en undersökning med 12 deltagare. Varje deltagare fick spela igenom 

en version av spelet varpå deras narrativa transport uppmättes med hjälp av enkäten, 

intervjun samt en videoinspelning av spelsessionen. Denna data sammanställdes och 

analyserades för att besvara arbetets frågeställning, ”hur påverkar graden av ludonarrativ 

dissonans i ett spel med narrativa element den narrativa transporten hos spelaren?”. 

Resultaten gav inga statistiskt säkra svar, men indikerar ändå att ludonarrativ dissonans kan 

ha en negativ effekt på narrativ transport. Resultaten belyser också de områden där 

ludonarrativ dissonans kan ha en extra stor effekt samt övriga faktorer som påverkar narrativ 

transport i spelberättelser. 

5.1 Undersökning 

12 personer deltog i undersökningen, varav 6 var kvinnor och 6 var män. Varje deltagare 

tilldelades slumpmässigt en version av spelet på ett sådant sätt att 3 kvinnor och 3 män testade 

båda spelversioner. Grupp A testade spelversion A och grupp B testade spelversion B. 

Först fick deltagarna ta del av informationstexten om undersökningen och lämna skriftligt 

samtycke. Därefter påbörjades undersökningen. Den första delen var spelsessionen. 

Deltagaren uppmanades att läsa instruktionerna i spelets början men att de kunde titta på 

instruktionerna igen genom att trycka på ESC-knappen (detta stod också i instruktionerna). 

De ombads spela tills de nått spelets slut alternativt tills när de inte ville spela längre. Därefter 

lämnades deltagaren ensam i rummet. Spelsessionen spelades in på video genom ”screen 

capture” och en kamera som spelade in deltagaren framifrån. Samtliga deltagare spelade 

igenom hela spelet till dess slut. Därefter fick deltagaren själv fylla i enkäten på internet i ett 

anslutande rum. När de var klara hölls intervjun som undersökningens sista del. Intervjuns 

följde i stort listan med färdiga frågor och kompletterades med följdfrågor när deltagaren var 

fåordig, förklaring behövdes eller för att få deltagaren att utveckla svar vilka var intressanta 

för frågeställningen.  När undersökningen var över gavs deltagaren mer information om 

undersökningens utformning och syfte.  

Under en av undersökningarna kraschade spelet innan denne hunnit komma till spelets slut. 

Denna deltagare plockades därför bort ur undersökningen och ersattes med en annan 

deltagare av samma kön som spelade samma version.  

5.2 Analysprocess 

Enkätens huvuddel, de 15 påståendena för att mäta självrapporterad narrativ transport, gav 

ett genomsnitt för varje deltagares narrativa transport. I sin tur användes dessa värden för att 

beräkna ett genomsnitt på den narrativ transporten för dem som spelat version A respektive 

version B. Detta värde blev undersökningens huvudsakliga resultat. Ett genomsnitt på den 

narrativa transporten hos båda grupper togs också fram på varje enskilt påstående för att se 

ifall faktorerna påverkades i olika utsträckning. Den narrativa transporten jämfördes också 

med deltagarnas kön, spelvana och återkallelse för att avgöra om dessa faktorer hade ett 

samband. Spelvana definierades utefter antalet spelade timmar per vecka då deltagaren 

spelade som mest. Många angav att de spelade mycket mindre idag, antagligen för att många 

deltagare numera studerar på heltid, men detta faktum antogs inte påverka deras kunskaper 

om spel i någon större grad. Frågan om vilka spelupplevelser som eftersöktes visade att alla 
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deltagare utom en ville uppleva berättelser och svaret ansågs därför inte påverka resultatet. 

Standardavvikelse beräknades också för alla genomsnitt för att se om säkra slutsatser kunde 

dras. 

För en deltagare föll resultatet på återkallelsestestet mer än två standardavvikelser från 

genomsnittet. Deltagarens data behölls ändå i undersökningen då det totala antalet deltagare 

var lågt och ett bortfall skulle ha gjort stor skillnad. Då ingen koppling mellan återkallelse och 

narrativ transport kunde påvisas (se kapitel 5.3.1) borde detta inte ha påverkat det 

övergripande resultatet i någon större utsträckning. 

Intervjumaterialet har analyserats för att identifiera information som rör frågeställningen. 

Alla intervjuer lyssnades igenom och sammanfattades; dessa sammanfattningar lade grunden 

för analysen av intervjuerna. Intervjuerna lyssnades sedan igenom igen för att hämta exakta 

citat och säkerställa att ingen viktig information hade missats i sammanfattningarna.  

Analysen fokuserade på tre typer av information: indikationer som bekräftade eller motsade 

deltagarnas självrapporterade narrativa transport, kommentarer kring de versionsspecifika 

mekanikernas effekt på berättelseupplevelsen samt trender vilka pekade på ytterligare 

faktorer som kan ha påverkat den narrativa transporten. När det gällde indikationer för 

narrativ transport (eller brist på den samma) eftersöktes kommentarer om till exempel 

deltagarnas inlevelse, engagemang, hur de påverkats känslomässigt, om de var helt fokuserade 

på spelet eller tänkte på annat, om de glömde omvärlden och om de kände sig som 

huvudkaraktären. Alla dessa faktorer kan indikera narrativ transport (Green m.fl., 2004). När 

en deltagare exempelvis beskrev berättelsen som ”väldigt spännande” och sa ”jag var Vargas 

när jag spelade” ansågs detta vara tecken på hög narrativ transport, medan kommentarer som 

”det var inte riktigt min grej” istället tydde på låg narrativ transport. Exempel på kommentarer 

om de versionsspecifika mekanikernas som ansågs påverka berättelseupplevelsen var ”man 

blir lite mer delaktig när man ändå kan välja” angående version A:s valsituationer och ”det 

stressade fram berättelsen” angående version B:s tidspress. Exempel på övriga trender som 

fanns var deltagarnas tendens att känna sig som huvudkaraktären och att den narrativa 

transporten tycktes hänga ihop med om deltagarna tyckte narrativet var intressant och 

originellt.  

Videomaterialet användes för att analysera deltagarnas inställning till spelet och deras 

inlevelse i det under själva spelsessionen. Analysen baserades på deltagarnas kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och i något fall kommentarer. Även om spelare inte är medvetna om det så 

uttrycker de sig med hjälp av kroppsspråk och när de i sinnet befinner sig ”i spelvärlden” kan 

detta uttryckas genom kroppsspråket (Newman, 2002).  När deltagarna satt framåtlutade och 

gav spelet sin fulla uppmärksamhet ansågs detta vara ett tecken på engagemang, medan 

suckar och grimaser generellt ansågs förmedla bristande engagemang. ”Screen capture”-

videon användes för att avgöra vilken del av spelet som deltagaren reagerade på.  

5.3 Enkätundersökning 

Undersökningens huvudmetod var en kvantitativ enkät som ämnade mäta upplevd narrativ 

transport, men även kontrollvariabler som kön, spelvana och återkallelse av spelets handling. 
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5.3.1 Resultat 

En datamatris med enkätens fulla resultat finns i Appendix E. För vare deltagare mättes 

narrativ transport som genomsnittet av rankningarna av enkätens 15 påståenden, detta blev 

således ett värde på en skala mellan 1 och 7. Deltagarna som spelat version A, versionen med 

låg grad av ludonarrativ dissonans, rapporterade en genomsnittlig narrativ transport på 5,44 

med en standardavvikelse på 0,63. Deltagarna som spelat version B, versionen med hög grad 

av ludonarrativ dissonans, rapporterade en genomsnittlig narrativ transport på 4,23 med en 

standardavvikelse på 1,45. I genomsnitt rapporterade deltagarna som spelat version A en cirka 

29% högre nivå av narrativ transport än de deltagare som spelat version B (se Figur 8).  

Den genomsnittliga rankningen av enskilda påståenden varierade från påstående till 

påstående mellan grupp A och grupp B och standardavvikelserna var stora för samtliga 

påståenden (se Figur 9). För en jämförande tabell med de genomsnittliga rankningen av 

påståendena, se Appendix F. Alla påståenden utom påstående 2 rankades i genomsnitt högre 

av grupp A än grupp B. De påståenden där grupp A:s genomsnittliga rankning var betydligt 

högre (47 till 64%) än grupp B:s var: 

 Påstående 5: ”Efter att jag avslutat berättelsen var det enkelt släppa det och inte tänka 

på det”, 48% 

 Påstående 7: ”Berättelsen i spelet påverkade mig känslomässigt”, 50% 

 Påstående 8: ”Jag funderade på hur händelseförloppet i berättelsen kunde ha 

utvecklats annorlunda”, 52% 

 Påstående 9: ”Jag tänkte på annat när jag spelade spelet”, 57% 

 Påstående 10: ”Händelserna i spelets berättelse är relevanta för mitt vardagsliv” 47% 

 Påstående 11: ”Händelserna i spelets berättelse har förändrat mitt liv. (T.ex. hur jag 

tänker kring eller ser på vissa saker)” 64% 
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Figur 8:  Genomsnitt på nivån av självrapporterad narrativa transporten hos deltagarna 
beroende på spelversion.  
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De påståenden där skillnaderna mellan grupp A:s och grupp B:s genomsnittliga rankningar 

var minst (-3% till 23%) var: 

 Påstående 1: ”Medan jag spelade spelet kunde jag utan svårighet föreställa mig att 

händelserna i berättelsen ägde rum”, 21% 

 Påstående 2: ”Medan jag spelade spelet tänkte jag på vad som hände i rummet runt 

mig”, -3% 

 Påstående 6: ”Jag ville veta hur berättelsen skulle sluta” 22% 

 Påstående 12: ”Medan jag spelade hade jag en klar/levande bild av Sara Vargas”, 22% 

 Påstående 13: ”Medan jag spelade hade jag en klar/levande bild av Logan Sullivan”, 

9% 

 Påstående 14: ”Medan jag spelade hade jag en klar/levande bild av Sara Vargas skepp”, 

0% 

 Påstående 15: ”Medan jag spelade hade jag en klar/levande bild av F.A.T.E.-

anläggningen”, 23% 

I grupp A rapporterade männen en något högre grad av narrativ transport än kvinnorna, 

medan resultatet är tvärt om i grupp B (se Figur 10), men inte heller dessa värden är statistiskt 

säkerställda på grund av standardavvikelser. Baserat på dessa resultat finns det inget 

märkbart samband mellan narrativ transport och kön för det specifika narrativet i artefakten. 
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Figur 9:  Genomsnitt på rankningen av enskilda påståenden av deltagarna beroende på 
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Deltagarnas narrativa transport jämfördes även med deras spelvana och resultat på 

återkallelsetestet för att se ifall dessa faktorer påverkade resultatet. Deltagarnas spelvana 

varierade en hel del. De flesta (8 av 12) har spelat 20 timmar eller mer per vecka när de spelade 

som mest, men det fanns även deltagare som spelat betydligt mindre. Det fanns inget tydligt 

samband mellan spelvana och narrativ transport; till exempel återfanns både deltagaren med 

lägst liksom högst narrativ transport bland dem som angav att de som mest spelat 40+ per 

vecka.  Spelvanan var också tämligen jämn mellan grupp A och grupp B. Gällande 

återkallelsetestet hade alla deltagare mellan 7 och 10 rätt, förutom en som hade 5 rätt. Inte 

heller här kunde något tydligt samband ses. I grupp A låg antalet rätt mellan 7 och 9, medan 

antalet rätt i grupp B låg mellan 8 och 10 (bortsett från den avvikande deltagaren). 

5.3.2 Slutsatser från enkätresultat 

Att deltagarna i grupp A rapporterade en 29% högre narrativ transport än grupp B indikerar 

att högre ludonarrativ dissonans sänker narrativ transport. Dock var standardavvikelsen för 

båda grupper, särskilt grupp B, tämligen stor. På grund av detta är resultatet inte statistiskt 

säkert. Det låga antalet deltagare gör också resultatet statistiskt osäkert, deltagarna är 

antagligen inte helt representativa för gruppen spelare som helhet.  Den genomsnittliga 

rankningen av specifika påståenden varierade starkt mellan grupperna för vissa påståenden, 

medan andra påståenden rankades liknande av båda grupper. Även om dessa skillnader inte 

heller är statistiskt säkerställda (på grund av standardavvikelsen) kan de ge intressanta 

indikationer om ludonarrativ dissonans påverkan på berättelseupplevelser i spel och hur 

effektivt enkäten mätte narrativ transport i spel.  

Att påståendena ”Efter att jag avslutat berättelsen var det enkelt släppa det och inte tänka på 

det”, ”Jag funderade på hur händelseförloppet i berättelsen kunde ha utvecklats annorlunda” 

och ”Jag tänkte på annat när jag spelade spelet”3 rankades betydligt högre av grupp A än B 

(48%, 52% respektive 57% högre) indikerar att en högre grad av ludonarrativ dissonans får en 

spelare att bli mindre mentalt engagerad i ett spels berättelse och ägna det mindre tanke. 
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Figur 10:  Genomsnitt på nivån av självrapporterad narrativa transporten hos deltagarna 
beroende på spelversion och kön.  
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”Berättelsen i spelet påverkade mig känslomässigt” rankades också högre av grupp A än B 

(50%) vilket pekar på att ludonarrativ dissonans leder till att en spelarens känslomässiga 

investering i en berättelse sänks. Även påståendena ”Händelserna i spelets berättelse är 

relevanta för mitt vardagsliv” och ”Händelserna i spelets berättelse har förändrat mitt liv. 

(T.ex. hur jag tänker kring eller ser på vissa saker)” rankades högre av grupp A (47% respektive 

64%) vilket indikerar att ludonarrativ dissonans får spelare att reflektera mindre över ett spels 

berättelse och hur element ur denna liknar och påverkar deras egna liv. 

Vissa påståenden rankades som sagt mer lika av båda grupper.  ”Medan jag spelade spelet 

kunde jag utan svårighet föreställa mig att händelserna i berättelsen ägde rum” rankades 21% 

högre av grupp A än grupp B. Ludonarrativ dissonans verkar alltså inte ha en större effekt på 

en spelares bedömning av en berättelse som rimlig eller möjlig. Att påståendet ”Medan jag 

spelade spelet tänkte jag på vad som hände i rummet runt mig” rankades väldigt lika av båda 

grupper beror möjligtvis på att denna fråga refererar till spelet i helhet och inte specifikt 

berättelsen, och att spelets övriga kvalitéer bidrog till att skapa immersion (se kapitel 2.5.1 om 

immersion). Påståendet som löd ”Jag ville veta hur berättelsen skulle sluta” rankades 22% 

högre av grupp A än grupp B vilket indikerar att ludonarrativ dissonans inte har någon större 

effekt på spelarens intresse för berättelsens handling. 

De fyra sista påståendena, som handlade om hur levande eller klara bilder deltagarna hade av 

olika karaktärer eller platser från berättelsens under spelets gång, rankades också väldigt lika 

grupperna emellan (0-23% högre av grupp A än B). Green m.fl. (2004) argumenterar att en 

läsares förmåga att skapa sig mentala bilder av objekt från berättelsen är ett tecken på narrativ 

transport. Dock utformade Green och Brock (2000) sina påståenden för en undersökning som 

rörde berättelser i form av text. Det är möjligt att dessa påståenden inte fungerar lika väl för 

att mäta narrativ transport gällande berättelser med grafiska element, då alla som tar del av 

berättelsen oavsett engagemang får hjälp på traven att skapa sig en bild av objekten i narrativet 

genom grafiken. Om dessa fyra påståenden plockats bort från enkäten hade skillnaderna 

mellan de två gruppernas upplevda narrativa transport blivit ännu större (34% jämfört med 

det faktiska resultatet 29%) men fortfarande inte statistiskt säker. 

Kön, spelvana eller återkallelse verkade inte vara faktorer som påverkade den narrativa 

transporten hos undersökningens deltagare. 

5.4 Intervju- och videomaterial 

För att komplimentera resultatet från enkäten gjordes en halvstrukturerad kvalitativ intervju 

och spelsessionen spelades in med webbkamera som fångade deltagaren framifrån samt 

”screen capture” som spelade in vad som hände på skärmen. 

5.4.1 Grupp A 

De två deltagare som rapporterade högst narrativ transport i enkäten kom från grupp A (6,40 

respektive 5,93). En av dem sa bland annat att ”det var väldigt spännande… jag hade väldigt 

lätt att leva mig in i storyn” och beskrev att han kände sig som huvudpersonen Sara Vargas. 

När han ställdes inför valsituationen där man måste skjuta rebellen Sullivan satte han sig 

rakare upp i stolen, log och ögonen blev stora och han funderade ett tag innan han valde 

alternativet. Under de följande berättelsetexterna satt han långt framåtlutad och ser fokuserad 

ut. När han i slutet tvingades välja ett alternativ där Sara gav viruset till AI:n sjönk han djupt 

ner med hakan i handen och suckade, och tvekade länge innan han valde. En annan deltagare 
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sa ”allt eftersom så blev man mer och mer insatt, omvärlden försvinner” och även han lutade 

sig framåt mot skärmen för att läsa och såg fokuserad ut. Han tvekade också länge i den sista 

valsituationen. De flesta deltagarna i grupp A uttryckte sig väldigt positivt om spel- och 

berättelseupplevelsen och gav många kommentarer som indikerar att deras narrativa 

transport var hög, som att de reagerade känslomässigt och kände sig väldigt delaktiga i 

berättelsen (Green m.fl., 2004). Två var lite mer tveksamma i sitt beröm, men en av dessa 

beskrev ändå helhetsupplevelsen som positiv. Den andra av dem beskrev helhetsupplevelsen 

som irriterande. 

Flera av dem som spelade version A uttryckte att valmekaniken och den tillhörande 

Willpower-resursen påverkade dem känslomässigt och gjorde dem mer involverade i 

berättelsen, vilket som bekant är indikationer på narrativ transport (Green m.fl., 2004). En 

del uttryckte att det var en positiv upplevelse, att det var intressant, medan andra uttryckte att 

de upplevt negativa känslor som irritation och besvikelse när de blev tvingade att välja ett 

alternativ de inte ville välja. Både positiva och negativa känslor kan vara en indikator för 

narrativ transport (Green m.fl., 2004). På frågan om vad hon fokuserat på i spelet svarade en 

av deltagarna ”Att försöka göra rätt. [Skrattar] Jag blev så sur när man inte kunde välja vad 

man ville göra när man inte hade tillräckligt med willpower”, senare under intervjun tillade 

hon ”Sen slutet var lite en besvikelse” samt att ”Jag skulle vilja veta hur det hade slutat om 

man gjorde andra val än de man gjorde”. Detta antyder att hon var investerad i berättelsen 

och dess utfall. En annan deltagare berättade att hon först fokuserade på att försöka forma 

berättelsen och sen att samla WP (willpower) och om detta sa hon ”Det är ju ganska spännande 

med tanke på storyn att man ändrar sättet att spela när man också kanske vet mer […] på det 

sättet var det ganska bra” vilket indikerar att hon tyckte att mekanikerna passade med 

berättelsen och skapade mer intresse för den. Vidare uttryckte hon ”Man blir lite mer delaktig 

när man ändå kan välja, man vet väl kanske typ det här ska jag göra och det här ska jag inte 

göra men man får ändå en möjlighet att välja själv, vilket gör att då blir man lite mer delaktig 

och lite mer engagerad kanske”. En tredje deltagare gillade ”Just den detaljen med att […] hur 

det leks med valfriheten, den var både intressant utförd och att det drog in mig lite mer i 

allting, att jag kan inte välja det här nu för att F.A.T.E. låter mig inte göra det.” Som svar på 

frågan om hur spelupplevelsen var i helhet svarade en av deltagarna ”irriterande”, och 

motiverade detta med ”Det sista valet där, så hade jag 5 willpower för lite för att kunna svara 

det jag ville svara […] det är just det där sista som var så himla irriterande”. En följdfråga 

ställdes till henne om detta gav en negativ upplevelse och hon svarade ”ja, för jag kunde inte 

göra det jag ville göra för att det inte gick, jag kunde inte välja… jag kunde sitta där och trycka 

på knappen flera gånger och bara, det går inte!” När hon fick valsituationer där bara ett 

alternativ var möjligt på grund av WP-brist såg hon ofta irriterad ut, grimaserade eller suckade 

samt tryckte upprepade gånger på tangentbordet fastän det inte gjorde någon skillnad. Vid ett 

av dessa tillfällen sa hon ”Hade jag kunnat välja det hade det varit kul men det kan jag inte”. I 

detta fall verkar det som att den negativa känslan uppstod ur (och blev) ett distraherande 

moment som vilka kan försämra den narrativa transporten (Green m.fl., 2004). En annan 

deltagare såg på WP som i första hand en resurs som skulle hanteras. Han sa ”Det där med 

vilje-grejen… jag sprang runt och letade efter sånt som kunde fylla på den, jag tänkte att jag 

behöver nog mycket, men jag hittade inte jättemycket grejer. […] Jag tyckte det var bra för att 

få mig att utforska, annars brukar inte, jag brukar bara skippa grejer, men det gav mig 

motivation att liksom klicka på allt i princip, men sen kanske det inte var för att just den grejen 

var intressant, utan det var för att jag ville få dom där poängen. Så det blev resurshantering”. 
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Han uttryckte dock att hans motivation till att samla resursen var att kunna göra vissa 

specifika val, och att han sedan blev besviken om han inte kunde det. 

Hälften av de som spelat version A uttryckte att de hade känt sig som huvudkaraktären Sara, 

att de var henne, vilket är en god indikation för narrativ transport (Green m.fl., 2004). En 

deltagare sa ”Jag satte ju mig i position som Sara då. Så i enkäten så var det en fråga hur väl 

man hade en bild av Sara när man spelade […] men jag fick aldrig riktigt en bild av Sara själv, 

utan jag satte in mig själv i den positionen, så jag tog åt mig det som händer runtomkring en 

som om det hade hänt mig själv.” En annan deltagare sa ”Jag identifierade mig väldigt mycket 

som Sara Vargas, att typ jag var Vargas när jag spelade”. På frågan om han kände sig som en 

del av berättelsen eller en utomstående observatör svarade den tredje av dessa deltagare ”Jag 

kände mig nog som en del, jag kände mig som hon […] När hon upptäckte att hon inte själv 

gjorde dom där valen, ja… det kändes sant, på något vis.” Ingen deltagare som spelade version 

B uttryckte detta, alla i denna grupp ansåg sig ha upplevt berättelsen utifrån. Denna faktor 

verkar alltså ha ökat den narrativa transporten för en del av grupp A, men inte för någon i 

grupp B. Detta resutat indikerar också att mekanikerna i version A möjligen underlättar för 

spelaren att placera sig själv i narrativet, att skapa en alterbiografi med jaget som fokalisering 

(Calleja, 2009). 

5.4.2 Grupp B 

De tre deltagare som rapporterade lägst narrativ transport i enkäten kom alla ifrån grupp B 

(1,80; 3,67 och 3,80). Den deltagare som rapporterade allra lägst narrativ transport sa att ”jag 

var inte så jätteengagerad” och på frågan om hur delaktig han kände sig i berättelsen svarade 

han ”jag läste den, det var inte som att jag var där” vilket talar emot narrativ transport (Green 

m.fl., 2004). När han läste en text såg han antingen uttråkad ut eller så log han och 

grimaserade, antagligen för att han tyckte berättelsen var löjlig vilket han beskrev under 

intervjun.  Till exempel himlade han med ögonen när AI:ns existens avslöjades. Han klickade 

även snabbt bort en del berättelsetexter. En annan av dem beskrev helhetsupplevelsen som 

positiv, men på frågan om hur delaktig hon kände sig svarade hon ”inte så jätte” och hon 

beskrev sig som ”relativt engagerad”. Då och då när hon läste berättelsetexter såg hon lite 

skeptiskt ut, la huvudet på sned och drog ihop ögonbrynen. För båda dessa deltagare verkade 

det alltså som att de betraktade spelberättelsen på avstånd och kritiserade den, istället för att 

var ”i” berättelsen vilket man är när man upplever narrativ transport (Green m.fl., 2004). Den 

tredje av dem hade ett ganska neutralt ansiktsuttryck genom hela spelsessionen, men i 

intervjun svarade hon ”ganska… kunde varit mer” på frågan om hur engagerad hon var och 

hon tyckte att hon mest hade varit en utomstående observatör. Hon var också en av dem få 

som beskrev spelets mekaniker och inte dess berättelse som svar på den första frågan ”kan du 

återberätta vad spelet gick ut på”. Detta kan tolkas som att hon satte stort fokus på gameplay 

inte gav berättelsen så mycket uppmärksamhet, vilket indikerar lägre narrativ transport då 

uppmärksamhet är en viktig faktor (Green m.fl., 2004). 

Den andra halvan uttryckte sig dock generellt positivt om sin spel- och berättelseupplevelse 

på det stora hela. Deltagaren med den tredje högsta narrativa transporten i enkäten (5,60) 

kom från grupp B, och hon sa att hon kände sig ”väldigt engagerad” och ”väldigt delaktig” och 

hon verkade läsa berättelsetexterna väldigt fokuserat. När slutskärmen dök upp såg hon 

besviken ut och på frågan om vad hon skulle ändra i spelet svarade hon ”jag skulle gärna vilja 

se att det var längre… att fortsätta äventyret”. Alla dessa tecken stämmer väl överens med 

Green, Brock och Kaufmans (2004) beskrivning av narrativ transport. 
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Av de som spelade version B sa två av dem inget om hur spelets gameplay påverkade deras 

upplevelse av berättelsen. En annan deltagare berättade att hennes fokus var att ”göra allting 

så snabbt som möjligt […] då fick man mer poäng” men gav inga indikationer på att hon hade 

haft svårt att ta del av berättelsen och hon hade rapporterad tredje högsta värdet för narrativ 

transport i undersökningen. De övriga tre uttryckte att de versionsspecifika mekanikerna hade 

försvårat att ta del av berättelsen. Den första av dem sa att ”Det blev lite småstressat, även om 

tiden pausades under tiden som själva story-moment var uppe […] så skapade det lite 

stressmoment ändå över det och då blir det lite svårt att faktiskt sätta sig och läsa igenom alla 

delar” och när han tillfrågades om vad han ville ändra sa han ”poängdelen där kan jag tycka är 

lite överflödig samtidigt som den är väldigt bra för att få… folk att röra sig framåt, men det 

skulle man säkert kunna hitta någon annan lösning på […] det stressade fram berättelsen”. En 

annan deltagare försökte spela så snabbt hon kunde då hon var rädd att man kunde förlora 

om mätaren tickade ner för mycket och om berättelsen sa hon ”efter som jag spelade igenom 

det lite snabbt så kändes den ganska rushad”. Båda dessa deltagare uttryckte alltså att 

tidspressen verkade ta fokus från berättelsen. Spelare har begränsade kognitiva resurser, som 

till exempel uppmärksamhet, och när berättelse och gameplay inte enas utan tävlar om dessa 

kan det enligt Lindley (2002) leda till att spelaren inte kan hänga med i berättelsen. 

Tidspressen blev alltså en distraherande faktor, vilka kan sänka den narrativa transporten 

eftersom uppmärksamhet är en stor del av narrativ transport (Green m.fl., 2004). Om spelets 

gameplay sa en tredje deltagare ”det var en väldigt nice grej att man skulle skynda sig. På sätt 

och vis gav väl miljön typ en chill känsla på något sätt, som kanske motverkar hela grejen med 

att man ska skynda sig […] det kändes kanske som att mekaniken med att tappa poäng om 

man inte gör saker snabbt var någonting som lades på som en såhära det här är en cool feature 

snarare än att det makeade sense […] ”. På frågan om hur detta påverkade hans spelupplevelse 

svarade han ”man gillar ju alltid att dasha liksom, även när man bara springer runt och 

utforskar, men det var såhära, när jag ska ta en dusch, oh shit jag ska skynda mig dit! Det var 

som en grej som kanske om spelvärlden är här så var det som att det lades på utanför 

spelvärlden snarare än att ligga i spelvärlden […] jag känner i sånna fall att vissa objectives 

skulle fungera bättre med mätaren” och ”jag minns inte om det påverkade mig just under 

gameplayet men det är definitivt något jag tänker på efteråt… och jag tänker mig att även om 

jag inte tänkte på det just då så tänker jag mig att då hade det kanske varit annorlunda”. Det 

han ville ändra i spelet var att ”var mer sparsmakad med när man ska ha bråttom… […] vissa 

grejer kände jag inte makeade sense att man skulle hetsa för” vilket han motiverade med att 

”jag eftersöker logik väldigt mycket i spel, jag vill inte att saker ska finnas där bara för att en 

designer bara jag vill ha in den här mekaniken […] då känner jag att denhära mekaniken med 

att hetsa går lite in i det, den blir inte alltid i ett med det universumet liksom”. Att han tyckte 

att temat i mekanikerna inte matchade temat i berättelsen och berättelsevärlden stämmer väl 

in på den valda definitionen av ludonarrativ dissonans (se kapitel 3). Han var dock som sagt 

osäker på om detta påverkade honom under spelets gång, även om han uttryckte att det var 

möjligt.  De flesta verkade alltså tycka att mekanikerna i sig gav en bra spelupplevelse, att de 

motiverade dem att ta sig vidare i spelet och skapade en känsla av angelägenhet och brådska. 

Men vissa uttryckte också att denna känsla inte alltid stämde överens med den känsla som 

gavs av berättelsen och spelvärlden, samt att stressmomentet var distraherande eller fick dem 

att välja bort berättelsen i vissa lägen, vilket enligt Green m.fl. (2004) skulle sänka den 

narrativa transporten. 
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5.4.3 Personliga faktorer 

Många deltagare uttryckte att deras engagemang för och känsla av delaktighet i berättelsen 

berodde på hur de var som personer. När en av deltagarna tillfrågades om varför han tyckte 

berättelsen var engagerade svarade han ”Jag tror att jag själva har väldigt lätt för att leva mig 

in i saker i allmänhet”. På frågan om hur delaktig hon kände sig i berättelsevärlden svarade en 

annan deltagare ”inte så jätte… jag tror det är typiskt mig att inte riktigt fastna i det så, utan 

att tankarna flyger iväg”. Dessa kommentarer stämde väl in med deltagarnas 

självrapporterade narrativa transport; de som ansåg sig ha en tendens för hög inlevelse 

uppmätte högre transport än genomsnittet i deras grupp och vise versa.  

Personligt tycke och smak angående berättelsens innehåll verkar också ha påverkat 

deltagarnas narrativa transport. Många deltagare uttryckte att de gillade berättelsen, till 

exempel tyckte en deltagare att den var ”väldigt, väldigt intressant, det var ju en sorts 

berättelse man skulle kunna läsa i en bok om den hade haft lite mer stuff i sig […] det var ju 

en genomtänkt historia, allting hängde ihop” och en annan deltagare uttryckte att temat med 

A.I. var väldigt intressant och att ”det kändes intelligent på något sätt […] jag gillade hela 

grejen att det var ett gigantiskt system för att kontrollera folk”. Dessa personer hade en hög 

narrativ transport. Fem personer gav kommentarer som signalerade att de inte gillade 

berättelsen eller vissa delar av den, och dessa deltagare rapporterade också de fem lägsta 

värdena för narrativ transport i undersökningen. Om berättelsen sa en deltagare att ”Den var 

ju inte fantastisk, det var den ju inte. […] Den var ju kanske inte så nytänkande och den var ju 

kanske inte så fantastisk så, men den var tillräckligt bra för ett så kort spel för att man ska 

kunna känna att det är involverande.” En annan deltagare var av en liknande åsikt och sa att 

berättelsen ”var intressant, över lag. Den var ju inte tråkig. Den kanske inte var super… nytt, 

för mig, men det var, ja… Den var bra nog”. En tredje deltagare berättade ”Jag var lite arg på 

[Sara], att hon var så… blev så påverkad som sagt, trodde på alla oavsett vad dom sa till henne, 

hon bytte åsikt liksom. […] Jag har konstaterat att när jag tittar på serier och filmer och sånt 

så söker jag mig ofta till serier med starka kvinnliga karaktärer, och här skulle jag säga att hon 

var en ganska svag kvinnlig karaktär” när hon blev tillfrågad om sitt engagemang i berättelsen. 

Denna typ av sökande av karaktärer av det egna könet eller en upplevelse av att karaktärer av 

det egna könet inte representeras på ett sätt man tycker om skulle kunna vara en faktor bakom 

variansen för narrativ transport könen emellan som Green och Brock såg i vissa narrativ 

(2000). En deltagare beskrev berättelsen som ”standard att datorprogram som tycker att det 

här är rätt sätt att göra det på och bara manipulerar människor istället för att faktiskt berätta 

för dom” vilket kan tolkas som att hon tyckte att berättelsen inte kändes helt rimlig och 

originell, en tolkning som kan styrkas av att hon inte hade något positivt att säga om 

berättelsen.  Den deltagare som rapporterade klart lägst narrativ transport av alla deltagare 

(1,8) skrattade mycket när han återberättade spelets handling, vilket han gjorde med en 

humoristisk och sarkastisk ton, till exempel ”så får vi den, och sen nånting, kommer någon 

random person [skrattar] och bara ey den här superkonspirationen it will blow your mind”. 

Han beskrev berättelsen som ”lite klyschig kanske, [förställd röst] ooh, har nån självkontroll 

eller ingen självkontroll, oooh, emotions, fri vilja och allting, eh… nej”. Att vissa deltagare inte 

tyckte om berättelsen verkar inte hänga samman med vilken spelversion de spelade, eller 

påverka det övergripande resultatet, då de var ganska jämnt fördelade över grupp A (två 

deltagare) och grupp B (tre deltagare). Det är även möjligt att deltagarna tyckte mindre om 

berättelsen just eftersom de inte upplevde så stark narrativ transport. Då god kvalité på 

narrativet är en grundläggande förutsättning för narrativ transport (Green m.fl., 2004) är det 

dock sannolikt att de som tyckte kvalitén var låg som resultat upplevde låg narrativ transport. 
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5.5 Slutsatser 

Arbetets frågeställning lyder ”hur påverkar graden av ludonarrativ dissonans i ett spel med 

narrativa element den narrativa transporten hos spelaren?”. Undersökningen gav inga säkra 

svar på denna fråga, men ändå vissa indikationer på att en högre grad av ludonarrativ 

dissonans leder till en lägre narrativ transport. Följande delar av resultatet stödjer denna 

slutsats: 

 I enkäten rapporterade den grupp som spelade version A, designad för att ha en låg 

grad av ludonarrativ dissonans, en i genomsnitt högre grad av narrativ transport än 

den grupp som spelade version B, vilken var designad för att skapa hög ludonarrativ 

dissonans. 

 Fler deltagare i grupp A än i grupp B uttryckte sig positivt om berättelseupplevelsen 

och tenderade att i högre grad beskriva sig själva som engagerade, fulla av inlevelse 

och känslomässigt påverkade av berättelsen, vilka alla är tecken på narrativ transport 

(Green m.fl., 2004).  

 Fyra av deltagarna i grupp A uttryckte att de versionsspecifika mekanikerna (som 

designats för låg ludonarrativ dissonans) skapade större inlevelse och påverkade dem 

känslomässigt vilket ger indikationer på narrativ transport (Green m.fl., 2004). Tre av 

dem tyckte det var positivt. Den femte deltagaren hade en neutral syn på dessa 

mekaniker och kopplade dem inte till berättelsen och den sjätte nämnde inte 

mekanikerna. 

 I grupp A angav hälften att de kände sig som att de var Sara, vilket också är ett tecken 

på narrativ transport (Green m.fl., 2004), men ingen i grupp B gjorde det. 

  Hälften av deltagarna i grupp B berättade att de versionsspecifika mekanikerna (som 

designats för hög ludonarrativ dissonans) antingen stressade fram berättelsen, 

skapade en stämning som inte passade med berättelsen och berättelsevärlden, eller 

bådadera. Detta indikerar dålig narrativ transport (Green m.fl.). De övriga tre nämnde 

inte hur mekanikerna påverkade berättelseupplevelsen.  

Det är dock viktigt att notera att resultaten från enkäten inte statistiskt säkert och variationen 

bland deltagarnas narrativa transport är stor. Det fanns deltagare i grupp B som upplevde 

högre narrativ transport än vissa deltagare i grupp A.  

Skillnader i genomsnittlig rankningen av enskilda påståenden mellan de två grupperna ger 

ytterligare indikationer på vilka facetter av narrativ transport som ludonarrativ dissonans kan 

ha en negativ effekt på: 

 Spelarens tendens att bli mentalt engagerad i och tänka mycket på spelets berättelse. 

 Spelarens tendens att bli känslomässigt påverkad av berättelsen. 

 Spelarens tendens att relatera händelser och teman i spelets berättelse till sina egna liv 

och förändra sina åsikter och tankesätt som en effekt av detta. 

De faktorer som verkar ha bidragit mest till deltagarnas totala narrativa transport är hur de 

tenderar att bli engagerade i berättelser och spel, samt deras personliga åsikt om hur 

intressant och originellt de tyckte att det inbäddade narrativet var. Graden av ludonarrativ 

dissonans kan möjligen vara ytterligare en faktor som påverkar, men i mindre grad. Ingen 

tydlig koppling mellan narrativ transport och faktorerna kön, tidigare spelvana samt 

återkallelseförmåga kunde urskiljas.  



 
42 

6 Diskussion 

Undersökningens resultat ger indikationer på att ludonarrativ dissonans kan ha en negativ 

effekt på narrativ transport. Särskilt stor påverkan verkar ludonarrativ dissonans ha på 

spelares tendens att bli mentalt engagerad i och känslomässigt påverkad av spelets berättelse, 

samt spelarens tendens att reflektera över berättelsens innehåll och relatera detta till sitt eget 

liv. Vilka effekter skulle ett sådant samband kunna få på spelare, spelutvecklare och de som 

studerar spel? Hur kan vidare studier genomföras på ämnet för att tydliggöra ett eventuellt 

samband mellan ludonarrativ dissonans och narrativ transport? Dessa frågor avhandlas i den 

kommande diskussionen. 

6.1 Sammanfattning 

Arbetets frågeställning lyder ”hur påverkar graden av ludonarrativ dissonans i ett spel med 

narrativa element den narrativa transporten hos spelaren?”. För att finna ett svar på denna 

fråga utformades två versioner av ett spel där de inbäddade narrativa elementen var så gott 

som identiska, medan mekanikerna delvis skilde sig åt. I version A utformades de 

versionsspecifika mekanikerna för att passa berättelsen så väl som möjligt, tematiskt och 

logiskt, för att ge upphov till en låg grad av ludonarrativ dissonans. I version B utformades de 

versionsspecifika mekanikerna för att inte passa berättelsens tema och berättelsevärldens 

interna logik för att ge upphov till en hög grad av ludonarrativ dissonans. 

Undersökningen genomfördes med 12 deltagare uppdelade i två grupper om 6 deltagare, där 

grupperna testade varsin version av spelet. Samtliga deltagare spelade igenom spelet från 

början till slut. Efter spelsessionen fick de besvara en enkät vars huvuddel bestod av 15 

påståenden för att mäta narrativ transport, samt innehöll frågor om spelvana, demografiska 

frågor och ett återkallelsestest. Därefter hölls en intervju med målet att få djupare insikter om 

deltagarnas berättelseupplevelse samt hur spelets mekaniker format denna. 

Undersökningens resultat gav inga statistiskt säkra svar, men indikerar att en högre grad av 

ludonarrativ dissonans leder till en lägre nivå av narrativ transport hos spelaren. De enskilda 

faktorer som ludonarrativ dissonans hade störst negativ effekt på var spelarens tendens att bli 

mentalt engagerad i och tänka på spelets berättelse, spelarens förmåga att bli känslomässigt 

påverkad samt spelarens tendens att reflektera över hur spelets berättelse hänger ihop med 

och påverkar deras eget liv. De faktorer som verkade bidra starkast till en individs totala 

narrativa transport var deras generella benägenhet att engagera sig i en berättelse samt deras 

personliga åsikter om berättelsen i fråga. Ingen tydlig koppling mellan narrativ transport och 

faktorerna kön, spelvana eller återkallelse kunde ses. 

6.2 Resultatets relevans 

Först och främst så visar undersökningens resultat att berättelser i spel visst kan skapa 

engagemang och inlevelse. Makedonskis (2012) teori om att vi endast kan lösa konflikten 

mellan mekaniker och inbäddade narrativ genom att antingen ta bort de inbäddade narrativen 

helt eller att helt förhindra spelaren att påverka narrativet stämmer inte. Undersökningens 

resultat indikerar snarare att spelaren tycker om ett spels berättelse ännu mer och blir ännu 

mer involverad när de faktiskt ges möjligheten att påverka den.  



 
43 

Narrativ transport kan enligt Green m.fl. (2004) påverka en persons åsikter och tankesätt. En 

lägre grad av ludonarrativ dissonans verkar enligt resultaten göra det lättare för en spelare att 

relatera berättelsens tema och handling till sina egna liv samt ändra sitt sätt att se på saker 

och ting som ett resultat. Att sänka den ludonarrativa dissonansen är antagligen viktigt om vi 

vill göra spel med ett syfte att få spelare att tänka till över specifika frågor och koncept.  

Ludonarrativ dissonans är därför ett särskilt intressant begrepp att forska vidare om inom 

Serious Games. Möjligheten att skapa mer tankeväckande spel kan bredda synen på vad ett 

spel kan vara och vad de kan bidra med. Spelberättelser som designats för att ge inblick i andra 

människors liv, som stödjs av passande mekaniker, skulle kunna få spelarnas förståelse och 

empati för dessa människor att öka. Sådana spel skulle till exempel kunna användas i syfte att 

samla in donationer för välgörenhet eller skapa en debatt om specifika frågor.  

Samtidigt är det givetvis viktigt att förstå hur spel kan utnyttjas för att påverka folks åsikter 

på ett negativt sätt. I Green och Brocks studier (2000) såg de att läsare som upplevde narrativ 

transport via en text hade åsikter som var mer överensstämmande med åsikterna som 

presenterades i narrativet. Ett spel där den ludonarrativ dissonansen är låg, eller till och med 

har hög ludonarrativ resonans, skulle kunna ha negativa konsekvenser om dess berättelse 

innehåller skadliga teman. Till exempel skulle ett sådant spel kunna normalisera våld, 

självskadebeteenden, droganvändande eller alkoholism och höja spelarens tendens att själv 

anamma sådana beteenden om de redan befinner sig i en riskzon. Sådana spel skulle också 

kunna få spelare att adoptera till exempel rasistiska eller sexistiska åsikter om dessa uttrycks 

av karaktärer i spelet. En sådan effekt skulle ofta antagligen vara oavsiktlig men det är viktigt 

att vi undersöker sambandet mellan ludonarrativ dissonans och narrativ transport närmare 

för att skapa medvetenhet och undvika sådana effekter. En stor debatt under de senaste åren, 

som har följts av många studier, är hur våldsamma spel påverkar spelaren. Om våldsamma 

berättelser kan förstärka eventuella effekter av våldsamt gameplay vore en intressant fråga att 

undersöka härnäst. 

Att lära oss mer om ludonarrativ dissonans samt hur vi kan sänka den, eller till och med skapa 

ludonarrativ resonans, är även av stor vikt för spel som nöjesindustri. Calleja (2011) anser att 

ett inbäddat narrativ som passar den berättelse spelaren själv skapar genom gameplay 

adopteras in i spelarens alterbiografi skapar ännu mer engagemang (se kapitel 2.4.3). Detta 

stödjs av de indikationer som denna undersöknings resultat ger.  För utvecklare är det alltså 

av vikt att utveckla inbäddade narrativ som faktiskt kommer spelaren till gagn och inte enbart 

ignoreras eller blir ett störningsmoment. Att lägga dyra utvecklingstimmar på något som inte 

skapar en bättre spelupplevelse är onödigt och kan undvikas med bättre vetskap om 

ludonarrativ dissonans. Samtidigt kan man med detta resultat ställa frågan om alla spel 

verkligen behöver ett inbäddat narrativ. Kanske är det bättre för spelupplevelsen och 

utvecklarnas ekonomi att ge utrymme för spelaren att skapa sin egen berättelse, snarare än att 

påtvinga dem en berättelse som inte passar spelets gameplay. För alla typer av narrativ kanske 

det inte heller är nödvändigt eller ens bra med narrativ transport. Vill man ge spelaren distans 

till berättelsen kan man möjligen använda ludonarrativ dissonans som ett verktyg. 

Även om undersökningens omfattning är begränsad och den har sina svagheter har den ändå 

pekat på att det kan finnas ett samband mellan ludonarrativ dissonans och narrativ transport. 

Detta samband kan vara viktigt att undersöka närmre för att skapa en djupare förståelse för 

spel som berättelsemedium. Den har också belyst sådant som kan förändras och förbättras för 

framtida studier men även för användandet av begreppet narrativ transport på spelmediet (se 

kapitel 6.4). 
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6.3 Resultatets trovärdighet 

Resultatets validitet stärks av det faktum att triangulering har använts (Østbye m.fl., 2004). 

Dels har metodtriangulering använts, där svagheten hos en metod vägs upp med styrkan hos 

en annan (Østbye m.fl., 2004). I detta fall har svagheten hos enkäten, att den bara ger ett 

siffervärde för narrativ transport men ingen information om varför värdet såg ut på det viset, 

vägts upp av intervjun som använts för att få en djupare insikt i vad som skapade eller 

förhindrade narrativ transport och på vilket sätt. Den andra typen av triangulering som 

använts är datatriangulering, där en slutsats baseras på data från flera källor (Østbye m.fl., 

2004). Data från enkät, intervju och videoinspelningar har jämförts och överensstämmer väl; 

de deltagare som rapporterade hög narrativ transport i enkäten talade generellt mer positivt 

om berättelseupplevelsen, nämnde fler indikatorer på narrativ transport och såg mer 

engagerade och fokuserade ut under spelsessionen, och vise versa för dem som rapporterat en 

låg grad av narrativ transport.  

6.3.1 Trovärdighet hos enkätresultat 

Den valda huvudmetoden var ett antal påståenden som skapats av Green och Brock (2000) 

för att mäta narrativ transport för berättelser i textform. De har testat och utvärderat denna 

metod med goda resultat, vilket självklart stärker trovärdigheten hos enkätresultatet. 

Resultaten indikerar dock att alla dessa påståenden inte nödvändigtvis är helt användbara för 

spelmediet, i alla fall i nuvarande form. Främst är det de fyra sista påståendena, som berör 

mentala bilder, som eventuellt bör plockas bort ut enkäten. Påstående 2, ”Medan jag spelade 

spelet tänkte jag på vad som hände i rummet runt mig” mäter antagligen inte bara inlevelsen 

i berättelsen utan även inlevelsen i berättelsen i stort. I detta arbete kan dessa fem påståenden, 

som utgör en stor del av det totala antalet påståenden (en tredjedel), ha bidragit till att 

utjämna den uppmätta nivån av narrativ transport och således lett till ett mindre tydligt 

resultat.  

Även om enkäten kan finslipas för mer precisa resultat verkar de nivåer av upplevd narrativ 

transport uppmätta med hjälp av enkäten stämma hyfsat bra. De deltagare som i genomsnitt 

rankade påståendena högst nämnde i intervjuerna många markörer för narrativ transport, 

såsom stort engagemang, känslomässig påverkan och en känsla av att vara i berättelsen och 

glömma omvärlden, medan de deltagare som rankade påståendena lägre var mer försiktiga i 

sina beskrivningar eller var rentav negativa. Rent generellt talade de med höga värden för 

narrativ transport också mer positivt om berättelsen innehåll och tema än dem med låga 

värden. Resultatets reliabilitet kan således sägas vara relativt gott. 

6.3.2 Trovärdighet hos intervju- och videoresultat 

Eftersom jag som skapade spelet även var den som höll intervjun är det möjligt att deltagarna 

var försiktiga med sin negativa kritik. Några av deltagarna tvekade innan de sa något negativt, 

och i vissa av dessa fall uppmuntrades de att fortsätta meningen. En fördel med intervjun var 

att frågorna utformades för att vara öppna och för att inte vara ledande. Deltagarnas svar var 

för det mesta ganska långa och uttömmande; de utvecklade själva gärna det de sa utan att 

uppmuntran krävdes. Dessa svar kan antas vara mer ärliga och fokusera mest på det som de 

själva kände var viktigast för spelupplevelsen, än om allt de sa var direkta svar på frågor. 

Enligt Østbye m.fl. (2004) finns det tre aspekter som är särskilt viktiga för analys av kvalitativ 

data. För det första måste data och dess analys förankras i frågeställning och teori. I denna 

undersökning utformades intervjun för att samla in data som kunde besvara frågeställningen, 
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det vill säga kommentarer om berättelseupplevelse samt hur de versionsspecifika 

mekanikerna påverkade denna. Det var också sådana kommentarer som eftersöktes i 

analysen. Den narrativa transporten bedömdes baserat på de faktorer som Green m.fl. (2004) 

identifierat som bidragande till narrativ transport. Den andra aspekten är enligt Østbye m.fl. 

(2004) att insamlingen och behandlingen måste ske systematiskt. Alla intervjuer utgick från 

samma frågor och inspelningarna behandlades på samma sätt. De lyssnades igenom två 

gånger, första gången för att sammanfattas, andra gången för att kontrollera att 

sammanfattningarna stämde och för att hämta citat. Sammanfattningarna analyserades efter 

samma mönster. Först söktes de igenom efter tecken på narrativ transport samt kommentarer 

kring hur mekaniken påverkade berättelseupplevelsen, därefter identifierades andra trender 

som verkade påverka den narrativa transporten och därför var viktiga att ta upp för att förklara 

resultatet. Denna data jämfördes med videomaterialet och enkätsvaren för att dra slutsatser. 

Den tredje aspekten Østbye m.fl. (2004) tar upp är att man måste ta reda på vilken relevans 

olika typer av data har för de frågor som ställs. Om detta skriver Østbye m.fl. (2004, s.125) att 

”för analysens validitet är det viktigt att det framgår av den utskrivna texten vilken kontext 

som ligger bakom handlingar och uttalanden, och hur de här handlingarna och utsagorna har 

tolkats av forskaren”. I kapitel 5.4 där resultaten redovisas presenteras citat, och vilka frågor 

som dessa citat var svar på (i de fall då citaten är direkta svar). Det förklaras sedan hur dessa 

citat tolkas med baserat på källor från bakgrunden. I stort verkar undersökningens kvalitativa 

data ha insamlats och analyserats enligt de kriterier som Østbye m.fl. (2004) sätter upp. 

6.3.3 Artefaktens påverkan 

Den största svagheten hos resultatet är svårigheten att avgöra nivån av ludonarrativ dissonans 

på de två spelversionerna och således om resultatet beror på ludonarrativ dissonans. 

Resultatets validitet kan alltså vara lågt. Det går alltså inte säkert att säga om artefaktens 

utformning har fungerat väl för undersökningens syfte. Ludonarrativ dissonans är ett relativt 

otydligt begrepp och det är svårt att definiera om en kombination av mekaniker och berättelser 

ger upphov till ludonarrativ dissonans och i så fall till vilken grad. Enligt den valda 

definitionen av ludonarrativ dissonans uppstår denna effekt när det finns motsägelser mellan 

det inbäddade narrativet och det emergenta narrativet i ett spel. Då det emergenta narrativet 

uppstår ur mekaniker och de versionsspecifika mekanikerna i artefakten var både få och enkla 

är risken att det emergenta narrativet inte blev särskilt starkt. Detta kan möjligtvis ha lett till 

att graden av ludonarrativ dissonans skiljde sig väldigt lite mellan de två spelversionerna. 

Detta kan dels ha lett till ett svagare resultat än om skillnaderna i ludonarrativ dissonans 

versionerna emellan var större, men också en osäkerhet kring om resultatet faktiskt berodde 

på ludonarrativ dissonans. Om graden av ludonarrativ dissonans var väldigt liten mellan 

versionerna kan de uppmätta skillnaderna i berättelseupplevelser ha andra orsaker än 

ludonarrativ dissonans. 

Resultaten i undersökningen kan till exempel delvis bero på att vissa mekaniker allmänt 

passar sämre eller bättre tillsammans med en berättelse, oavsett berättelsens tema och 

innehåll. Detta kan leda till effekter på berättelseupplevelsen som inte beror på ludonarrativ 

dissonans. Till exempel är valsituationer som påverkar berättelsens utfall möjligtvis en 

mekanik som generellt leder till ökad narrativ transport i alla berättelser. Att interaktivitet kan 

höja den narrativa transporten (Green m.fl., 2004) kan delvis bero på att spelaren själv får 

forma berättelsen och således blir mer investerad i den. Valmekaniken i version A av 

artefakten kan således ha bidragit till narrativ transport genom att spelaren fick forma 

berättelsen, snarare än att de passade väl med berättelsen på en tematisk nivå.   
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6.3.4 Deltagarurvalets påverkan 

Undersökningen hade endast 12 deltagare, vilket gör att deltagarna antagligen inte är väldigt 

representativa för gruppen spelare av dataspel i stort. Risken är alltså att resultatet från 

undersökningen inte stämmer för spelare generellt. Dessutom hade en majoritet av dem (9 

stycken) erfarenheter av spelutveckling, vilket kan ha lett till att de snarare haft ett 

utvecklarperspektiv när de svarat på intervju- och enkätfrågor.  

6.4 Framtida arbete 

För att säkerställa ludonarrativ dissonans effekt på spelupplevelsen bör i första hand 

begreppet förtydligas och studeras. I nuläget finns ingen klar definition av begreppet och få 

(om några) studier har gjorts om detta fenomen. När definitionen har klarnat och vi får mer 

information om samspelet mellan emergenta och inbäddade narrativ kan möjligen välbekanta 

mekaniker och gameplay-gestalter analyseras för att ge insikt om hur spelare upplever dessa 

och vilka typer av berättelser som kan passa till. Detta vore en värdefull resurs för utvecklare 

som vill berätta en historia genom spel som kunde ge dem en välgrundad utgångspunkt för 

utvecklingen av spelets gameplay. 

Även begreppet narrativ transport behöver utforskas vidare för att bättre beskriva 

berättelseupplevelser i spel. Enligt Green, Brock och Kaufman (2004) har begreppet hittills 

främst använts för att studera berättelser i traditionella medier som litteratur och film, och de 

har bara teorier kring hur narrativ transport skulle kunna te sig i spel. Ett problem med att 

applicera begreppet i nuvarande form på spel är att dessa oftast (om inte alltid) består av mer 

än narrativ. Medan själva berättelsen i till exempel en bok utgör så gott som hela 

läsupplevelsen så finns det många fler facetter av en spelupplevelse.  Hunicke, LeBlanc och 

Zubek nämner åtta typer av spelupplevelser: sinnesförnimmelser (till exempel grafik och 

ljud), fantasi (att leva sig in i en annan roll eller situation), utmaning, social gemenskap, 

utforskande, självuttryck, tidsfördriv och berättelser. Av att läsa berättelser i textform kan vi 

uppleva fantasi, tidsfördriv och berättelser, och filmupplevelser inkluderar även 

sinnesförnimmelser. Men utmaning, social gemenskap, utforskande och självuttryck är unika 

för spelmediet (i alla fall i den form som Hunicke m.fl. menar).  Spelets interaktivitet låter oss 

testa våra förmågor, interagera med andra spelare, utforska spelvärldar och spelsystem samt 

skapa artefakter för att uttrycka oss själva. Att utröna vad i en spelupplevelse som uppstår av 

spelets berättelse är alltså mycket svårare än i film och litteratur eftersom den ofta byggs upp 

av fler faktorer, men också eftersom att en stor del av berättelsen ofta skapas av spelaren själv 

genom emergenta narrativ. För att bättre förstå berättelseupplevelser i spel måste vi 

identifiera hur dessa skiljer sig i karaktär och uppkomst från berättelseupplevelser i 

traditionella medier och omdefiniera begreppet narrativ transport därefter. 

När en klarare bild har skapats av hur narrativ transport ser ut och uppkommer i spel är nästa 

steg att skapa ett mätinstrument skräddarsytt för just spelmediet. Flera av påståendena i 

Green och Brocks (2000) undersökning verkar fungera bra för att mäta narrativ transport 

även i spel, då enkätresultaten på det stora verkade överensstämma med vad deltagarna 

uttryckte om sin spelupplevelse i intervjun. Dock kan det finnas ytterligare faktorer som bidrar 

till narrativ transport just i spel som dessa påståenden missar. Först när vi har utvecklat ett 

specifikt mätinstrument för narrativ transport i spel kan vi nå resultat med hög reliabilitet.  

Nivån på den narrativa transporten verkar till stor del bero på personliga faktorer, vilket i 

undersökningen ledde till kraftigt varierande narrativ transport mellan individerna. Detta kan 
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i sin tur ha bidragit i till den stora standardavvikelsen med vilken det var omöjligt att ställa 

några säkra slutsatser. Framtida studier inom ämnet bör ta faktorer såsom personliga 

tendenser för narrativ transport samt personlig smak gällande berättelsers innehåll i hänsyn 

för att säkerställa hur mycket av variansen av narrativ transport beror på dessa faktorer och 

hur mycket som faktiskt beror på ludonarrativ dissonans. Till exempel skulle alla deltagare i 

en undersökning kunna få spela samma spel för att beräkna en slags personlig grundnivå av 

narrativ transport, som sedan kan jämföras med resultatet av det efterföljande huvudsakliga 

studien. För att säkerställa att denna undersökningens resultatspridning stämmer väl överens 

med verkligheten bör också en större undersökning göras med fler deltagare. 

För att öka den eventuella effekten av ludonarrativ dissonans på narrativ transport så att ett 

resultat tydliggörs så bör en mer utarbetad artefakt användas. Då graden av ludonarrativ 

dissonans beror på kontrasten mellan dess inbäddade narrativ och dess emergenta narrativ 

skulle denna artefakt behöva fler och mer komplicerade mekaniker. Detta skulle dels kräva ett 

mer extensivt design- och analysarbete, men också mer kunskap om ludonarrativ dissonans 

och emergenta narrativ. Om en sådan artefakt skulle skapas bör inga mekaniker som 

traditionellt är förknippade med berättelsedrivna spel, som till exempel valsituationer, 

användas som versionsspecifika mekaniker. Sådana mekaniker skulle möjligtvis kunna leda 

till förstärkt narrativ transport oberoende av det inbäddade narrativets tema (se diskussion 

ovan i kapitel 6.2.1) och således skapa en påverkan på resultatet, orelaterad till ludonarrativ 

dissonans.  
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Appendix A -  Enkät 
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Appendix B -  Intervjufrågor 

 Kan du återberätta vad spelet gick ut på? 

 Vad tyckte du om spelupplevelsen som helhet? Varför? 

 Vad fokuserade du på i spelet? Varför? 

 Vad tyckte du om spelets berättelse? Varför? 

 Hur lätt eller svårt var det att ta del av spelets berättelse? Varför? 

 Hur engagerad var du i spelets berättelse? Varför? 

 Hur delaktig kände du dig i berättelse? Varför? 

 Om du fick ändra något i spelet, vad skulle det vara? Varför? 
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Appendix C -  Koncept för bakgrund och premiss 

According to the laws of nature, everything in the universe happens for a reason. Every event 

is simply a consequence of previous events. You’d think that with enough information and 

computing power you could predict everything – see the future. But there is one problem, and 

it’s free will. The human mind isn't governed by the same simple and precise laws as nature. 

It’s not a perfect computer. While human choices can be predicted there would always be a 

margin of error. 

Free will is at the same time man kind’s most celebrated quality and its certain doom. Humans 

almost eradicated themselves once. They ruined the environment, started wars, engineered 

diseases. Countless lives and planet Earth were lost. In order to secure the survival of the 

species, the surviving world leaders made peace and ordered the creation of the super 

computer and AI F.A.T.E. Its purpose was to calculate possible outcomes of events and 

minimize the risk of humanity’s free will by controlling it when deemed necessary. Every new-

born baby was chipped in order to let F.A.T.E. accesses its thoughts and senses. F.A.T.E. 

influenced their will in order to make them make better choices, but with enough subtlety to 

prevent the humans from becoming suspicious and resisting. So that F.A.T.E. could work 

optimally it was allowed to work without human intervention. Today, F.A.T.E.’s existence is a 

secret to everyone but a few top-ranked officials. 

F.A.T.E. has identified an outbreak of a dangerous new disease on board of one of the space 

navy’s vessels. It is of alien origin and according to F.A.T.E.’s calculations it poses a severe 

threat to mankind. The vessel is heading for the navy’s main space port on Mars after a long 

mission, but F.A.T.E. had decided that it cannot happen. It takes control of engineer Vargas 

who is in charge of maintaining the space ports operation system, intending to have the 

engineer hijack the station’s ion guns and shoot the ship down. F.A.T.E. finds out that Vargas’ 

husband is on board of the vessel which forces it to be even more careful to not raise her 

suspicions. Everything goes according to F.A.T.E.’s plans until Vargas receives an anonymous 

mail revealing F.A.T.E.’s objective. Will F.A.T.E. be able to stop the coming epidemic or will 

Vargas’ free will grow too strong to break? 
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Appendix D -  Slutgiltig handling 

Part 1: Introduction 

Event 0: Alarm clock, Vargas gets out of bed or snoozes. 

Event 1: Vargas is hungry and prepares a meal. Choice between healthy or unhealthy. 

Event 2: Check e-mail. Receives e-mail about job deadline, gives information about the virus 

Vargas is working on. Second e-mail from friend. 

Event 3: Eats breakfast. 

Event 4: Gets to work, programs virus. 

Event 5: Receives new e-mail from someone willing to sell encryption keys for Vargas’s virus. 

Event 6: Sets autopilot for meeting with seller. 

Event 7: Gets money from safe. 

Event 8: Traveling, time to explore ship before arrival. 

Part 2: Trade 

Event 9: Vargas arrives early, waits for meeting. Time to explore the district of the station. 

Event 10: Finds the seller in a shop, trades money for encryption keys. 

Event 11: Returns to ship. 

Part 3: Finishes virus 

Event 12: Programs, merging encryption keys with the rest of the code. 

Event 13: Receives new e-mail from husband, announcing his return on passenger ship 

Pegasus V. 

Event 14: Decision whether to finish working or going to sleep. Depending on choice, Vargas 

either sleeps or continues programming. 

Event 15: The phone calls, waking Vargas up or disrupting her work. Picks up phone. A man 

called Sullivan who works for Vargas’s employer wants to inspect the virus code. 

Event 16: Finishes virus. 

Part 4: The reveal 

Event 17: Sets autopilot to pick up Sullivan. 

Event 18: Traveling, time to explore the ship before arrival. 

Event 19: Sullivan arrives, Vargas lets him in. He reveals that he’s not working for Vargas’s 

employer, but that her husband Ian is in mortal danger. Vargas pulls a gun on Sullivan. 
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Event 20: Choice whether to drop gun or shoot. The alternative to drop gun will always require 

more willpower than the player has, they have to shoot. Represents how F.A.T.E. is assuming 

control of Vargas’s actions. 

Event 21: The gun is revealed to be unloaded, a trick by Sullivan to make Vargas realize she’s 

being controlled. He says there’s not much time and asks Vargas to set the autopilot for some 

specific coordinates. 

Event 22: Sets autopilot. 

Event 23: Vargas demands and explanation. Sullivan reveals F.A.T.E.’s existence and that its 

goal was to make Vargas use the virus to shoot the ship Pegasus V down. He says the only way 

to save her husband is if Vargas turns the virus on F.A.T.E. itself to turn its control off. 

Event 24: Vargas gets an asthma attack. Finds meds in bathroom. 

Event 25: They leave the ship. 

Part 5: The F.A.T.E. facility 

Event 26: They arrive at an entrance. The door is locked. Sullivan can be asked about the place. 

Vargas hacks door. 

Event 27: Sullivan offers to stay behind, fending of any armed guards at a choke point. Choice 

whether to accept or ask him to come with you. 

Event 28: Finds door to F.A.T.E. core. Its power is off. 

Event 29: Finds power controls and turns door back on.  

Event 30: Hacks door. If Sullivan is there, he will stay to guard the door. Vargas enters F.A.T.E. 

core. 

Event 31: Vargas confronts F.A.T.E. 5 possible endings (2 where Vargas gives virus to F.A.T.E., 

3 where Vargas deactivates the control chips in people’s brains). 
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Appendix E -  Enkätresultat 

Testperson 3 6 10 8 11 12 7 13 9 2 4 5 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man 

Version A A A A A A B B B B B B 

Erfarenhet 20-30h 5-10h 10-20h 40+h 20-30h 20-30h 10-20h 20-30h 0-5h 40+h 40+h 40+h 

             

Påstående 1 6 6 7 7 7 7 6 5 6 3 6 7 

Påstående 2  3 6 7 5 6 6 7 5 7 4 6 5 

Påstående 3 6 7 5 7 6 6 7 3 3 1 6 7 

Påstående 4 7 7 6 7 6 6 7 5 6 2 4 6 

Påstående 5  6 3 7 7 1 7 6 6 1 1 5 2 

Påstående 6 6 7 6 7 6 7 7 5 6 1 6 7 

Påstående 7 6 5 6 7 5 7 4 5 1 4 4 6 

Påstående 8 5 5 7 7 6 2 1 6 1 3 5 5 

Påstående 9  6 5 6 7 6 6 7 2 3 2 6 3 

Påstående 10 5 3 4 6 2 5 2 2 1 1 5 6 

Påstående 11 5 4 2 5 1 6 4 1 1 1 2 5 

Påstående 12 6 5 5 6 5 6 6 4 5 1 5 6 

Påstående 13 4 3 1 6 5 6 6 2 4 1 4 6 

Påstående 14 6 5 1 6 5 6 7 4 5 1 7 5 

Påstående 15 6 5 3 6 6 6 7 2 5 1 6 5 

Narrativ transport 5,53 5,07 4,87 6,40 4,87 5,93 5,60 3,80 3,67 1,80 5,13 5,40 

Återkallelse 9 8 7 9 9 8 10 8 10 8 5 8 
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Appendix F -  Rankning av enskilda påståenden 

Påstående Grupp A, 

genomsnittlig 

rankning 

Grupp B, 

genomsnittlig 

rankning 

Skillnad 

mellan 

grupperna i % 

1. Medan jag spelade spelet kunde jag utan svårighet föreställa mig 

att händelserna i berättelsen ägde rum. 
6,67 5,50 21% (A>B) 

 2. Medan jag spelade spelet tänkte jag på vad som hände i rummet 

runt mig. 
5,50 5,67 3% (B>A) 

3. Jag kunde föreställa mig själv i miljön där händelserna i 

berättelsen utspelade sig. 
6,17 4,50 37% (A>B) 

4. Jag var mentalt engagerad i berättelsen (dvs. hade dina sinnen, 

tankar och uppmärksamhet fokuserade på berättelsen) när jag 

spelade spelet. 

6,50 5,00 30% (A>B) 

5. Efter att jag avslutat berättelsen var det enkelt släppa det och 

inte tänka på det. 
5,17 3,50 48% (A>B) 

6. Jag ville veta hur berättelsen skulle sluta. 6,50 5,33 22% (A>B) 

7. Berättelsen i spelet påverkade mig känslomässigt. 6,00 4,00 50% (A>B) 

8. Jag funderade på hur händelseförloppet i berättelsen kunde ha 

utvecklats annorlunda. 
5,33 3,50 52% (A>B) 

9. Jag tänkte på annat när jag spelade spelet. 6,00 3,83 57% (A>B) 

10. Händelserna i spelets berättelse är relevanta för mitt vardagsliv. 4,17 2,83 47% (A>B) 

11. Händelserna i spelets berättelse har förändrat mitt liv. (T.ex. 

hur jag tänker kring eller ser på vissa saker) 
3,83 2,33 64% (A>B) 

12. Medan jag spelade hade jag en levande/klar bild av Sara Vargas. 5,50 4,5 22% (A>B) 

13. Medan jag spelade hade jag en levande/klar bild av Logan 

Sullivan. 
4,17 3,83 9% (A>B) 

14. Medan jag spelade hade jag en levande/klar bild av Sara Vargas 

skepp. 
4,83 4,83 0% (A>B) 

15. Medan jag spelade hade jag en levande/klar bild av F.A.T.E.-

anläggningen. 
5,33 4,33 23% (A>B) 

 


