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Abstract 
A game designer has to consider several aspects when he or she is designing a game. 
One of those aspects is the perceived freedom in the game by the player. There exist 
several methods to facilitate this perceived freedom in the design phase of the game. 
This thesis presents, in a qualitative methodology, a number of these methods a game 
designer might utilize to give the player a heightened sense of freedom for an 
improved gaming experience. Included herein are such elements as indirect control, 
linearity, storytelling and level design.  
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1. Inledning 

Första kapitlet är ett inledande kapitel för att skapa en förförståelse för området som 
berörs i denna kandidatuppsats. Kapitlet startar med en introduktion följt av en 
frågeställning för uppsatsen. Därefter tas syftet med studien upp samt avgränsningar. 
 

1.1 Introduktion 

Spelindustrin omsatte 2010 ca $66 miljarder världen över. Av dessa hade den svenska 
marknaden en omsättning på 1,2miljarder SEK och det var en av Sveriges mest snabbast 
växande industrier 2010. Både omsättningen och sysselsättningsgraden inom branschen 
ökade 2010 med 22 % respektive 9 % gentemot föregående år enligt siten Nyteknik.se 
(Alpman, 2011). För att jämföra med en annan stor branschs framgångar kan man titta på 
filmindustrins the Avengers och jämföra den med spelindustrins Diablo 3. Avengers spelade 
in $701 miljoner under loppet av 12 dagar världen över (Corliss, 2012). Diablo 3 sålde 6,3 
miljoner exemplar världen över under sin första vecka, vilket motsvarar en ungefärlig summa 
på $378 miljoner (Chacos, 2012). Diablo 3 är därmed världens snabbast säljande PC-spel 
genom tiderna.  

 
”Det är svårt att tänka sig ett område där förändringarna är så snabba som inom 

dataspel… Teknik, affärsmodeller, speldesign och marknadsföring förändras i grunden 
nästan varje år och framför allt följer publiken med snabbt i dessa omvälvningar” 

 Per Strömbäck, Talesperson Dataspelsbranschen 
(Wilhelmsson och Marklund, 2011) 

 

Med en växande marknad växer också intresset för att arbeta inom branschen och det märks 
när man tittar på statistik över lärosäten och antagningsplatser genom åren. En rakethöjning 
bara inom de svenska lärosätena. Bara sedan ht 2009 har antalet förstahandsökande 
dubblerats Sverige över (Wilhelmsson och Marklund, 2011). 

En snabbt växande marknad på alla fronter där 90 % av branschens intäkter kommer från 
export gör att intresset för dess spelproduktion är stort och utvecklingen går snabbt framåt. 
Vill man vara med och ta del av dessa intäkter bör man alltså se vikten av att kunna fånga och 
bibehålla spelaren till just ens egna spel. Spel som World of Warcraft har gett ägarföretaget 
Blizzard Entertainment långsiktiga intäkter under flera år då de har lyckats få sina 
konsumenter att fortsätta spendera tid i spelet under flera år samtidigt som de fortsatt 
utveckla nya spel och uppföljningar som Diablo 3, för att knyta konsumenter och därmed 
intäkterna till sig. 

För branschfolk bör det därför vara av intresse att ta reda på hur man producerar spel som 
gör att konsumenterna vill fortsätta spela. 

Med teknikens utveckling har dagens spelare börjat förvänta sig en större frihet i dator- 
och konsollspel. Begreppet frihet är något som idag förknippas med icke-linjäritet och det är 
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inte ovanligt att spelrecensioner nu för tiden nämner linjäritet som något negativt. Till 
exempel i recensionen av Final Fantasy XIII på gamespot.com skriver Kevin VanOrd att 
spelet är ett exceptionellt linjärt äventyr som erbjuder ett par illusioner av valmöjlighet men 
misslyckas att leverera (VanOrd, 2010). På så vis kan kopplingen göras att spelare efterfrågar 
icke-linjäritet i spelen. Då spelmarknaden inte är så annorlunda från andra marknader i 
förhållande till tillgång och efterfrågan ligger det i speldesignernas intresse att möta denna 
efterfrågan. 

1.2 Frågeställning 

Hur kan en speldesigner skapa en känsla av frihet i ett dator- och konsolspel? 

1.3 Syfte 

Den här studien ämnar skapa en större förståelse för frihet i datorspel. Varför frihet är viktigt 
samt den inverkan på spelaren som mängden av frihet designern ger spelaren. Slutligen vill 
jag undersöka vilka möjligheter en speldesigner har att designa frihet i ett datorspel. 

1.4 Avgränsning 

Begreppen spel och frihet är ord vars betydelse eller definition man tror sig förstå, men är 
egentligen ord som i sig kräver en definition och därmed begränsning när man ska studera 
frågor kring dem. 

 Att spela ett spel kan bland annat innebära att man spelar ett brädspel, konsolspel, 
rollspel, tärningspel, kortspel, datorspel osv. Ordet spel kan alltså innebära olika typer av spel 
och härleda läsaren till olika tolkningar av vad som avses. Av den anledningen krävs det att 
jag gör en avgränsning med vad jag avser när jag skriver om upplevd frihet vid spelande. När 
jag hädanefter kommer tala om spel avser jag enbart digitala spel så som datorspel och 
konsolspel. Jag lämnar alltså alla andra möjliga typer av spel utanför min studie. 
Anledningen till att jag väljer att inkludera både datorspel och konsolspel i min studie beror 
på att ett spel oftast släpps till både datorer som PC och Mac och konsoler som Xbox och 
playstation för att nå alla potentiella köpare.  

 Vad jag avser med frihet är inte alltid vad min läsare har i åtanke när denne läst 
inledningen av denna studie, det är därför av vikt att jag definierar vad jag avser när jag 
skriver om frihet. Ordet är ett ganska brett begrepp som kan användas på många sätt. Oxford 
Dictionaries definierar frihet på följande vis:”the state of being unrestricted and able to move 
easily”. Detta är också den definition som kommer användas i resten av denna studie.  

Att skriva om en känsla av frihet vid skapande av ett datorspel kan ge forskaren minst två 
vägar att gå, att se det ur spelarens perspektiv eller ur spelutvecklarens. Det kan också 
argumenteras för att forskaren ställer sig utanför dessas perspektiv och tittar på helheten 
som observatör. Men för att kunna besvara frågan, hur en speldesigner kan skapa en känsla 
av frihet i ett datorspel, känns det mer relevant att utgå från spelutvecklarens perspektiv då 
fokus för arbetet är att ta reda på just hur spelutvecklaren ska gå till väga för att styra 
spelaren genom den upplevda friheten. Därmed avgränsas studien till deras perspektiv.   
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För att få någon styrka bakom min studie, menar jag att det är av vikt att hålla sig till 
spelutvecklare och kunniga inom branschen som funderat kring mitt val av ämne tidigare. 
Det innebär att studien kommer avgränsa sig till en litteraturstudie.  
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2. Metod 

Här redovisar jag för det metodologiska tillvägagångssätt som jag har haft i studien. Min 
vetenskapliga utgångspunkt och val av forskningsansats lägger grunden för val av 
forskningsmetodik och jag beskriver därefter mitt urval av litteratur och den urvalsgrupp 
av författare som gjorts. Slutligen tar jag upp metod- och källkritik. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt – hermeneutik 

Jag har valt att göra en samhällsvetenskaplig litteraturstudie där jag sammanställer, granskar 
och analyserar litteratur, tidigare studier inom området och annan media för att finna ett 
svar på min frågeställning.  
 Alan Bryman menar att det finns framförallt två vetenskapliga utgångspunkter att vara 
medveten om när man utformar en forskningsmetod, positivism och hermeneutik, varav den 
förstnämnda ofta används inom naturvetenskapen och den senare inom bl.a. 
samhällsvetenskapen.  Positivism innebär att man beskriver världen som man observerar den 
och inte utöver denna gräns. Det innebär alltså att kunskap förvärvas genom observation. 
Inom naturvetenskapen är det vanligt med kvantitativa studier där man gör just mätbara 
observationer och därmed är denna typ av vetenskaplig utgångspunkt mer vanlig inom 
naturvetenskapen. (Bryman, 2011) 
 Hermeneutiken å andra sidan söker inte absoluta sanningar utan istället förståelse för 
världen. Kunskap hämtas alltså ur individens världssyn och därmed ligger strävan i att förstå 
människans syn på världen. Denna typ av vetenskaplig utgångspunkt är som jag ovan 
nämnde vanlig inom samhällsvetenskapliga studier. Därför blir det naturligt för mig att ha en 
hermeneutistisk utgångspunkt i min studie.  
 Bengt Gustavsson (Gustavsson, 2004) menar att hermeneutiken omfattar fyra moment: 
Tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Tolkning har jag ovan förklarat, Förståelse 
består av insikt, förförståelse för den kunskap och förståelse vi har med oss sedan tidigare. 
För att förklara något måste vi förstå något och för att förstå något måste vi tolka och ha en 
viss förförståelse med oss (Gustavsson, 2004). Utan tolkning, förståelse och förförståelse 
kommer jag ha svårt att finna en ett svar/förklaring till min frågeställning ur mitt val av 
litteratur. Min frågeställning bygger på att jag vill skaffa mig en ökad förståelse för vad en 
speldesigner kan göra för att skapa en känsla av frihet i ett spel och inte egentligen om att 
analysera huruvida det är sant att speldesignern kan skapa en känsla av frihet eller inte. 

2.2 Forskningsansats – deduktion, induktion & abduktion 

En deduktiv forskningsansats innebär att forskaren utgår från en teori för att förklara ett 
resultat vid en undersökning. Dvs. utifrån teorin formulerar forskaren en frågeställning. 
Frågeställningen skapar sedan ett behov av observation av ytterligare information inom 
området för att kunna sammanställa ett svar på sin frågeställning. Resultatet blir alltså att 
forskaren utgår från teorin för att sedan göra en observation för att finna ett resultat. Med 
andra ord testar man teorins sannhet i en undersökning. Motsatsen till deduktion är 
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Observation/Resultat Teori 

Teori Observation/resultat 

induktion där man utgår från något man observerat för att sedan utifrån observationens 
resultat försöka formulera en teori. (Bryman, 2011). 
 
 
Induktivt angrepssätt: 
 
 
Deduktivt angrepssätt: 
 
 

Fig. 2.2 (Bryman, 2011) 
 
Ett tredje alternativ är abduktion, vilket är en blandning av de andra två metoderna. Här 
samlar forskaren in empirisk data och försöker förstå denna empiri med hjälp av teorier. 
Efter att ha hittat lämpliga teorier testar forskaren dessa genom en undersökning för att se 
om resultatet blir det förväntade. Ett växelspel sker alltså mellan teori och observation 
(Alvesson & Sköldberg 2008). 
 I en samhällsvetenskaplig litteraturstudie anser jag att det induktiva angreppssättet 
lämpar sig bäst. Om jag skulle välja att göra en fallstudie alternativt intervjustudier kan en 
abduktiv väg vara mer att rekommendera då jag i ett sådant fall skulle växla mellan den 
insamlade teorin och den insamlade empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

2.3 Val av studiestrategi – kvalitativ vs kvantitativ 

Efter att ha förklarat min vetenskapliga utgångspunkt samt forskningsansats är det dags att 
välja studiestrategi med dessa i åtanke. Jan Hartman (Hartman, 2004) beskriver två olika 
studiestrategier: kvantitativ och kvalitativ.  

De båda metoderna skiljer sig åt, men hur de gör det är forskare inom området till viss del 
oense om. Generellt verkar det vedertaget att en kvantitativ studie ska vara numerisk och 
mätbar medan en kvalitativ studie tar hänsyn till sociala företeelser (Hartman, 2004). Alan 
Bryman menar att de båda metoderna skiljer sig åt redan i grunden när det gäller de 
kunskapsteoretiska grundvalen och vilken roll teorin ska spela i relation till forskningen 
(Bryman, 2011). Jan Hartman tar även han upp dessa skillnader när han beskriver kvalitativa 
och kvantitativa studier (Hartman, 2004). 

Med en hermeneutisk vetenskapssyn och en induktiv forskningsansats säger Bryman att 
en kvalitativ litteraturstudie är det bästa sättet att gå vidare med studien. Min studie 
fokuserar på att skapa en större förståelse för vad en speldesigner kan göra för att skapa en 
känsla av frihet i ett spel, dvs. det är inte själva spelarens upplevda frihet som avses 
undersökas utan istället är det spelutvecklarens förståelse för begreppet som avses stå i 
fokus. Därmed faller numeriska experiment vilket är vanligt inom den kvantitativa 
forskningsmetodiken (Bryman, 2011).  
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Planeringsfas 

• Frågeställning  
• Urval - Vad av relevanta platser och 

undersökningspersoner 

Insamlingsfas 
• Insamling av data. 

Analysfas 

• Tolkning av data 
• Begreppsligt och teoretiskt arbete 
• Rapport om resultat och slutsatser 

2.4 Datainsamlingsmetod – urval 
 

En kvalitativ litteraturstudie består av tre faser, planeringsfasen, insamlingsfasen och 
analysfasen (Bryman, 2011) enligt fig. 2.4 nedan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.4 Kvalitativ litteraturstudies tre faser 

 

2.4.1 Tidigare studiers påverkan 

Tidigare studier inom området är tämligen begränsat men ändå tillräckligt för att finna 
studier och litteratur att kunna jämföra vid en granskning. Både kurslitteratur och artiklar 
finns för den som är intresserad av spelutveckling. Om man däremot enbart fokuserar på 
vilken påverkan spelarens upplevda frihet har för spelutveckling krävs lite djupare 
granskning. 

Som en ingång började jag söka på tidigare arbeten inom området och hur det inom 
svenska universitets- och högskolestudier gjorts tidigare kandidat- och magisteruppsatser. 
Delvis för att kunna dra nytta av eventuella tidigare studier, men också för att kunna se om 
min frågeställning var relevant. Vid ett stort utbud av tidigare studier hade min frågeställning 
känts mindre relevant eftersom det hade gett mig ett svar ganska omgående. Men många 
studier inom området på denna nivå fanns inte. Däremot finns några studier som är inne och 
snuddar på ämnet.  Ett flertal uppsatser handlar om själva designprocessen och dess olika 
skeden och talar i dem om vikten av spelarens upplevelse, men ingen studie som jag har 
kommit över har förklarat hur spelarens upplevda frihet skapas i designprocessen. Den 
studie som berör mest är en kandidatuppsats vid namn ”Kontrollerad frihet i datorspel” 
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(Boman & Osmark, 2011) där författarna väljer att göra en kvalitativ studie med ett 
spelföretag som intervjurespondenter och då i samband med utvecklingen av ett spel. 

De berör området frihet inom meningen kontrollerad frihet vilket är en del av det jag vill 
finna i mitt svar men det är bara en begränsad del. Intressant är dock att de finner att 
fallföretaget lägger stor vikt vid hur de tror att spelaren kommer agera, och även när och 
varför. Men bland de uppsatser inom området som använder sig av fallstudier alternativt 
intervjuer noterar jag också att det är svårt att få fallföretaget att ta sig tid till studenternas 
intervjuer, om de ens ställer upp, vilket också blivit något jag tagit hänsyn vid val av 
tillvägagångssätt.  

Ytterligare ifrågasätter jag om det verkligen räcker med ett eller två fallföretag att göra 
studier på för att kunna dra slutsatser kring min frågeställning. Detta eftersom jag vill utifrån 
empirin finna en teori.  

 

2.4.2 Urvalsgruppen 

Förutom åtanken kring att få spelutvecklingsföretag i Sverige verkar vara villiga att ställa upp 
på intervjuer eller fallstudier, finns det en större anledning till att jag väljer att göra en 
litteraturstudie.  
 Nog för att spelföretagen i Sverige har kunniga utvecklare i branschen, men istället för att 
få ett fåtal av dessa väljer jag att rikta fokus till folk inom branschen som har publicerat 
dokument inom området. Att de har publicerat dokument inom området visar på att de har 
haft tankar kring området och reflekterat runt det. Att gå ut och intervjua individer som 
dagligen arbetar med spelutveckling, men som kanske aldrig har funderat konkret över 
frihetens betydelse, kan ge en sämre reliabilitet. En individ som har funderat kring området 
ger högre reliabilitet och dessutom kan man fånga en större mängd studier i dennes 
publicerade dokument.  

De personer som tagits med i urvalet av litteratur är följande: 
 

• Greg Costikyan - Game Designer, Science Fiction  
• Jesse Schell – professor of entertainment technology and game design at 

Carnegie Mellon University's (CMU) Entertainment Technology Center (ETC) 
• Ed Byrne - Creative Director at Imba 
• Michael Samyn - designer and director of all Tale of Tales projects 
• Daniel Wilks – games journalist 
• Jim Thompson - Associate Head of School at University of Central Lancashire 
• Cliff Bleszinski – Design Director at Epic Games 

2.5 Metod- och källkritik 

Vanlig kritik mot en kvalitativ forskningsmetodik är att den är alldeles för subjektiv då den är 
tolkande, det vill säga att det är forskarens tolkning av data som påverkar resultatet och man 
bör ha det i åtanke. Tolkande studier är också svårare att replikera och svårare att 
generalisera, samt faller under vad Bryman kallar bristande transparens (Bryman, 2011). 
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 Mitt val av insamlad dokumentation var först fokuserad kring tryckt och publicerat 
material såsom kurslitteratur och andra böcker, men då området saknar ett brett utbud av 
litteratur har jag fått söka och gå igenom allt jag kommit över inom området. Att behöva göra 
det senare gör att jag behöver vara extra källkritisk och fundera en extra gång över för vem är 
texten skriven, vilket syfte och vad baserar författaren sin kunskap på. En risk finns att texten 
kan vara subjektiva åsikter som inte baseras på någon studie eller andra liknande 
kunskapskällor. Valet av att även undersöka författarnas bakgrund och nuvarande 
sysselsättning minskar dock denna risk.  
 Med en kvalitativ forskningsmetodik väljer jag också att vara tolkande och då jag är ensam 
om att skriva min uppsats är det alltså min tolkning som påverkar urval, analys och slutligen 
resultatet. Det finns en risk för att möjligheten till replikation minskar om en annan forskare 
vill utföra samma studie med samma material. Men åter igen minskas denna risk av att det är 
tyckt material i mitt urval som studeras, vilket också minskar risken för bristande 
transparens.  
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3. Resultat 

Tredje kapitlet behandlar den data som samlats in från olika författare. Kapitlet delas in i 
flera delavsnitt strukturerat på mina egna kategoriseringar av metoder som speldesigners 
kan använda för att skapa en upplevd känsla av frihet. 

 

3.1 Frihet/Kontroll 

Det underbara med spel och interaktiva upplevelser är friheten som spelaren känner. Den 
här känslan av frihet ger spelaren en känsla av att vara i kontroll vilket medför att det är lätt 
för spelaren att projicera sina fantasier in i spelvärlden som speldesignern skapat (Jesse 
Schell, 2008).  

Friheten måste vara meningsfull. Frihet för frihetens skull är inte så genomtänkt. När en 
spelare får för många val kan denne bli överväldigad och tappa intresset för spelet. Om spelet 
har väldigt många identiska saker att välja mellan blir det som att inte ha något val alls då 
resultatet av valet blir det samma oavsett vad spelaren väljer. Om spelet istället har ett val 
som är klart bättre än alla andra innebär det i praktiken att det inte finns några val då det 
bättre valet blir det optimala, vilket leder till att spelaren är berövad friheten att välja (Jesse 
Schell, 2008). 

Ett linjärt datorspel kan ge spelaren mycket underhållning då spelupplevelsen är noga 
designad med rätt moment i rätt ordning för att maximera spelupplevelsen inom spelets 
linjära begränsningar. Det är avsaknaden av friheten som här ger den maximerade 
spelupplevelsen (Daniel Wilks, 2005). 

Ett linjärt spel har explicita mål spelaren måste uppfylla för att föra spelet vidare. 
Sandlådespel är spel där spelaren har friheten att välja i vilken ordning denne ska utföra 
spelets mål, om spelet har några. Det finns några sandlådespel som är ”open-ended” där 
spelet inte har något definierat slut (Jim Thomson, 2007). 

Fördelen med ett linjärt spel är att produktionsresurserna kan effektiviseras då 
speldesignern vet var spelaren kommer befinna sig. På så vis behöver bara resurser 
spenderas på områden som spelaren vistas i (Jim Thomson, 2007). 

Frihet ger spelaren en känsla av kontroll, och det är den känslan som gör det enkelt för 
spelaren att låta sin fantasi flöda in i den värld speldesignern skapat. Den här friheten som 
spelaren har gör det dock svårt för speldesignern att kontrollera spelarens intresse. Det finns 
för- och nackdelar med att låta spelaren ha sin frihet att göra vad denne vill och spela spelet 
som den själv vill. Det svåra är dock att balansera spelarens frihet. Med för mycket frihet kan 
spelaren tappa bort sig i friheten så spelaren inte tar sig vidare i spelets handling eller blir 
uttråkad av att inte ha något definierat mål att eftersträva (Ed Byrne, 2005).  

Spelare spelar spel för att ha val, om de ville ha en linjär historia skulle de se en film 
istället (Ed Byrne, 2005). 
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3.2 Indirekt kontroll 

Genom att begränsa spelarens valmöjligheter kan speldesignern påverka spelarens val och att 
spelaren faktiskt gör ett val då för många valmöjligheter kan vara avskräckande och leder till 
att spelaren slutar spela (Jesse Schell, 2008). Till exempel, om spelaren är i ett rum med två 
dörrar har spelarens valmöjligheter begränsats till två, jämfört med om spelaren befinner sig 
på ett tomt fält, då kan den gå vart som helst. 

Mål är den enklaste och mest använda metoden för indirekt kontroll. Spelare går bara till 
ställen som hjälper dem att uppfylla deras mål (Jesse Schell, 2008). I exemplet med rummet 
kan speldesignern påverka vilken dörr spelaren kommer välja genom att ge spelaren målet 
att finna lite mat och märka en dörr med kök. Spelaren kommer då oftast välja att gå till 
köket. 

Speldesignern kan kontrollera spelaren genom gränssnittet med vilket spelet spelas, dels 
genom den fysiska kontrollen. Till exempel valfritt gitarrspel där spelaren får en plastgitarr 
att spela på, gitarren säger till spelaren att de ska spela gitarr och inget annat instrument, 
med en handkontroll kan spelarna undra om de får spela andra instrument utöver gitarr. Det 
virtuella gränssnittet fungerar liknande det fysiska, till exempel så berättar avataren som 
spelaren styr vilka sorts handlingar spelaren kan utföra, en fågel berättar att spelaren kan 
flyga men en bil ger spelaren idén om att åka snabbt. Så avataren begränsar implicit 
spelarens val (Jesse Schell, 2008). 

Om du kan få spelaren att bry sig om karaktärerna i spelet har du lyckats skaffa dig ett 
kraftfullt verktyg att kontrollera spelaren och dennes handlingar (Jesse Schell, 2008). 

Musik kan ha en effekt på spelarens handlingar. Musik ändrar spelarens humör, begär och 
handlingar, och detta utan att spelaren tänker på det. Om musiken ändras från en lugn låt till 
en låt med mycket energi och hög fart kommer spelaren att ändra sitt beteende (Jesse Schell, 
2008). 

Viktigt att balansera mängden av frihet som spelaren har så denne inte tappar bort sig och 
glömmer vad de ska göra härnäst i spelet (Ed Byrne, 2005). 

3.3 Linjärt berättande 

Spel är inte ett historieberättande medium, det nöje som spelare erhåller från spel är inte 
beroende av på spelens förmåga att berätta historier. (Greg Costikyan). 

Spel är inte ett optimalt medium för att berätta historier (Greg Costikyan). Det för att det 
bästa sättet att berätta en historia är linjärt. Ett spel däremot är ett system där spelaren har 
friheten att göra val.  

Linjära datorspel handlar om att ta spelaren från punkt A till punkt B genom ett antal 
händelser där spelarens resa avbryts av olika spelevent för att slutligen stå segrande i slutet 
(Daniel Wilks, 2005). 

En berättelse är linjär, varje gång man tillgodogör sig berättelsen kommer den utspela sig 
på samma vis i samma ordning. Det för att en berättelse är en kontrollerad upplevelse skapad 
med händelserna i precis rätt ordning för att berättelsen ska bli så bra som möjligt (Greg 
Costikyan).  
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Ett spel är icke-linjärt då ett spel måste ge spelaren illusionen av frihet. Spelaren måste 
känna friheten att kunna välja sina handlingar. Spelets struktur begränsar spelarens val men 
spelaren måste fortfarande känna att han eller hon har valmöjligheter. Om spelaren inte har 
valmöjligheter blir spelaren en passiv mottagare av upplevelsen och spelar inte längre (Greg 
Costikyan). 

Det finns en direkt konflikt mellan behovet av berättelser och spel. Om berättelsen avviker 
från sin bana blir oftast berättelsen lidande, om spelarens valfrihet begränsas blir 
spelupplevelsen lidande, i effekt är berättelse och spel sina motsatser (Greg Costikyan). 

Narrativ är inte en grundläggande del av spel. Det är dock enkelt att lägga till ett lager 
narrativ till ett spel så spelet kan bli berättade som historier men i spelens kärna behöver de 
inte någon berättelse. Spel är system uppbyggda av matematiska ekvationer, logiska 
konstruktioner som spelaren kan interagera och spela med (Michael Samyn, 2010). 

Moderna datorspel innehåller tre element: Gameplay, mellansekvenser och 
realtidsutforskning. Realtidsutforskningen har fått större och större betydelse under årens 
gång och idag är det nästan obligatoriskt med ett sandlådeläge (Michael Samyn, 2010). 

Ett icke-linjärt datorspel får inte ha ett mål eller ett scenario där spelaren vinner då det då 
per definition är linjärt (Daniel Wilks, 2005). 

Ett icke-linjärt spel får inte innehålla ett narrativ som driver spelaren framåt, inte heller 
får spelet ha ett vinstscenario. Spelet skulle då vara sandlådespel där spelaren får göra som 
hen vill och där spelreglerna är vida nog för att inte inskränka spelarens val och tvinga in 
spelaren på ett bestämt antal val (Daniel Wilks, 2005). 

3.4 Level Design 

Om man kan kontrollera var en spelare tittar kan man kontrollera var de kommer gå i 
spelvärlden. Med hjälp av visuella ledtrådar kan speldesignern leda spelaren på rätt spår så 
spelaren inte går vilse eller vandrar bort till saker utan betydelse (Jesse Schell, 2008). 

Om en spelare har friheten att gå var den vill kommer spelaren snabbt att gå vilse och bli 
frustrerad. Genom att hålla bandesignen någorlunda linjär och ge spelaren illusionen av flera 
möjliga vägar att välja mellan kommer spelaren ha en bättre spelupplevelse (Cliff Bleszinski, 
2000). 

Här följer några olika modeller som används inom level design, modellerna är hämtade 
från boken Game Level Design (Ed Byrne, 2005). 

3.4.1 Linjära 

Används typiskt i plattformspel och actionspel. Spelaren börjar i en ände av banan och klarar 
banan i den andra. Mellan punkt A och B tvingas spelaren interagera med banan. Till 
exempel lösa ett pussel, låsa upp en dörr, döda några monster eller hoppa över några 
plattformar.  

 

 
Fig 3.1. Linjär modell (figur från Ed Byrne, 2005) 
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3.4.2 Flaskhals 

Här får spelaren större frihet då banan fortfarande är linjär i den mån att spelare börjar vid 
punkt A och slutet alltid är punkt B. Skillnaden mot den linjära designen är att vid några 
punkter i banan så stöter spelaren på ett vägskäl där spelaren får välja väg, oavsett vilken väg 
spelaren tar så är slutdestinationen densamma. 

 
Fig 3.2 Flaskhallsmodell (figur från Ed Byrne, 2005) 

3.4.3 Förgrening 

När ett spel använder sig av förgreningsmodellen ges större frihet till spelaren då denne har 
möjlighet att bestämma hur spelet ska sluta. Detta då spelaren kommer ställas inför ett val 
som bestämmer vilken gren spelet ska ta. Spelet kan ha flertalet förgreningar. 

 
Fig 3.3 Förgreningsmodell (figur från Ed Byrne, 2005) 

3.4.4 Öppen 

Vid en öppen bandesign ges spelaren möjlighet att utforska världen rätt så fritt då designern 
har valt att ge spelaren en yta som den fritt får springa runt i och lösa olika uppdrag för att ta 
sig vidare i spelet. 
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Fig 3.4 Öppen modell (figur från Ed Byrne, 2005) 

3.4.5 Nav och ekrar 

Den här designmodellen är ett effektivt sätt att gruppera ihop olika banor där navet har en 
öppen design och ekrarna kan ha olika designer från linjära till öppna. När spelaren har 
klarat en eker-bana återkommer spelaren till navet och kan möjligtvis ha låst upp nya ekrar. 

 
Fig 3.5 Modell av nav och ekrar principen (figur från Ed Byrne, 2005) 
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4. Diskussion 

Kapitlet sammanställer det resultat som jag redogjort för under förgående kapitel. 
Sammanställningen görs utifrån att kunna svara på min fråga från inledningskapitlet; 
”Hur kan en speldesigner skapa en känsla av frihet i ett datorspel” Men för att lunna 
diskutera runt själva frihetsbegreppet påvisar jag först att författarna och jag har 
samma syn på frihet. Därefter redovisar och diskuterar jag de metoder som 
framkommit genom min studie. Kapitlet avslutas med slutsatser och tankar kring 
fortsatta studier. 

 

4.1 Frihet 

För att återupprepa den definition jag tidigare använde under kapitel 1.4 Avgränsningar:  

 
”the state of being unrestricted and able to move easily” 

 

För att påvisa att definitionen även stämmer överens med författarnas definition av 
begreppet gör jag nu en kortfattad analys av vad författarna säger om begreppet frihet utifrån 
min studie.  

Frihet menar Ed Byrne är en känsla av kontroll vilket även Jesse Schell skriver. Spelarens 
känsla av frihet är vital inom datorspel, Ed Byrne och Jesse Schell skriver båda att det är 
känslan av frihet som får spelarens fantasi att flöda in i spelets värld. Men att det samtidigt är 
viktigt att balansera friheten med speldesignerns kontroll. 

Ed Byrne skriver att spelare spelar spel för att ha friheten att göra val, annars kan spelaren 
lika gärna se en film. Samtidigt menar Jesse Schell att ge spelaren frihet för frihetens skull 
kan vara kontraproduktivt. Det är viktigt att ge spelaren meningsfulla val, om spelaren får ett 
överflöd av valmöjligheter kan spelaren bli överväldigad och tappa intresse för spelet. 
 

4.2 Metoder för att skapa upplevd frihet 
 

Efter att jag har gått igenom litteraturen kan jag nu fastställa ett antal metoder för att skapa 
en upplevd känsla av frihet hos spelaren. För dessa redovisar jag i figuren på nästa sida. (Fig 
4.1) Av min studie framkommer det att samtliga författare har en bild av hur man skapar den 
upplevda känslan av frihet hos spelare, dock har de olika angreppssätt.  
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Författare Metod 
Jesse Schell - Begränsning - Gränssnitt - Spelkaraktärer 
  - Mål -Visuell Design - Musik 
Ed Byrne - Linjära - Förgrening - Nav & ekrar 
  - Flaskhals - Öppen   
Daniel Wilks - Linjäritet - Spelregler   

- Ickelinjäritet     
Greg Costikyan - Spel kontra historia   
Michael Samyn - Obl. Sandlådeläge   
Cliff Blezinski - Linjär Bandesign     
Jim Thomson - Sandlådespel "open ended"   

Fig 4.1 

 

4.2.1 Linjäritet och ickelinjäritet 

Linjära datorspel handlar om att ta spelaren från punkt A till punkt B. Icke-linjära datorspel 
får inte ha ett scenario där spelaren vinner för då är det per definition linjärt (Daniel Wilks, 
2005). 

Enligt Daniel Wilks är berättelser linjära och spel icke-linjära. Det för att en berättelse är 
likadan varje gång den utspelas. Ett spel däremot är ett system där spelaren ägnar sig åt en 
artificiell konflikt med kvantifierbart resultat (Salen och Zimmerman) och Michael Samyn 
menar att ett spel är ett system uppbyggt av matematiska ekvationer och logiska 
konstruktioner som spelaren kan interagera och spela med. 

Greg Costikyan pratar om hur spel och berättelser är varandras motsatser. Han menar på 
att eftersom berättelser är linjära och spel icke-linjära och om spelet har en berättelse så blir 
spelet lidande om berättelsen prioriteras och tvärt om. Det för att en berättelse ska berättas i 
en viss ordning för att effekten av berättelsen ska vara som störst, det är i direkt motsats till 
ett spel där spelarens handlingar förändrar varje spelomgång. 

Jag finner att ett spels berättelse i sig kan vara linjär medan spelupplevelsen samtidigt kan 
vara icke-linjär. Detta då ett spels berättelse kan avbrytas stundtals för spelmoment och 
senare återupptas efter en förutbestämd tid eller när spelaren själv väljer att fortsätta 
berättelsen. 

Vidare tycker jag att i folkmun är definitionen av linjäritet och icke-linjäritet inte lika snäv 
som Daniel Wilks hävdar. Hos spelare används ofta ordet linjärt som en negativ term för spel 
med för få valmöjligheter. Till exempel använder Kevin VanOrd ordet på så vis för att 
beskriva Final Fantasy XIII i sin recension på gamespot.com. Det är dock inget som direkt 
säger att någon av dessa definitioner på linjärt och icke-linjärt är mer korrekt än den andra. 
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4.2.2 Level Design 

 En spelare upplever spelet genom dess banor som är en produkt av level design (Ed Byrne, 
2005). Jesse Schell menar att om man kan kontrollera var en spelare tittar kan man 
kontrollera deras interaktion med spelet. Det kan vara så enkelt som att ha en röd linje längst 
efter golvet för att på så vis leda spelarens ögon och därigenom dess förflyttning i den 
virtuella världen. Men mer än så kan banor designas utefter olika modeller, från linjära till 
öppna världar med olika grad av frihet för utforskning. Den öppna modellen (fig 3.4) är den 
design som ger spelaren mest frihet att utforska spelvärlden. Cliff Bleszinski talar för att den 
öppna modellen lätt leder till att spelaren snabbt går vilse och blir frustrerad. Men det finns 
spel som har en öppen level design som är framgångsrika. Däribland spelet Grand Theft Auto 
IV med över 22 miljoner skeppade exemplar (Kyle Orland, 2011). Den öppna modellen som 
Grand Theft Auto IV tillämpar kallas Sandlådespel. 

Flaskhalsmodellen (fig. 3.2) är ett effektivt sätt att skapa en spelvärld med högre upplevd 
känsla av valmöjlighet men som fortfarande tillåter speldesignern att hålla spelaren på rätt 
spår genom spelet mot slutet. Detta då spelaren får ett antal val som alla leder till samma 
punkt där spelaren får nya val. Den här processen kan sedan upprepas så många gånger som 
speldesignern önskar.  

4.2.3 Narrativ 

Flera av författarna anser att spel inte är lämpat för att berätta historier. Michael Samyn 
säger dock att det är enkelt att lägga till ett lager narrativ till ett spel. En berättelse kan få 
spelaren att bry sig om karaktärerna i spelet, och Jesse Schell menar att det är ett kraftfullt 
verktyg för att indirekt kontrollera spelarens handlingar. Med det argumentet så kan det 
finnas plats för narrativ i spel.  

Trots att berättelser begränsar friheten i spel finn det exempel på spel där spelaren har 
friheten att göra val som påverkar berättelsen och händelser däri. Spelen i serien Fallout är 
sådana exempel. I spelen får spelaren alternativ i till exempel dialogerna som kan förändra 
de datorkontrollerade karaktärernas relation till spelaren. 

 

4.2.4 Indirekt kontroll av spelaren 

Genom indirekt kontroll kan speldesignern påverka spelarna utan att ta ifrån dem känslan av 
frihet. Det som Jesse Schell säger är att det är en dragkamp mellan spelaren och 
speldesignern över kontrollen av spelupplevelsen. Schell ger ett par förslag på metoder en 
speldesigner kan använda för att ge spelaren en illusion av frihetskänsla men ändå behålla en 
del av kontrollen hos speldesignen över spelupplevelsen.  

4.3 Slutsatser 

Vad kan jag då dra för slutsatser av allt det här? Jo, att det finns ett behov av att tänka på hur 
spelaren kommer uppleva spelet. Det finns många aspekter som påverkar spelarens 
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spelupplevelse, men i den här uppsatsen har jag valt att bara titta på metoder som 
speldesignern kan använda för att skapa en upplevd frihetskänsla hos spelaren. 

Jag har också insett att frihet i spel behöver kanske inte dikteras av förekomsten eller 
avsaknaden av en berättelse. Men det är helt klart så att berättelsen i ett spel har en 
betydande inverkan på den upplevda frihetskänslan. Det finns många små metoder att 
tillämpa för att ge spelaren en illusion av frihet men ändå låta speldesignern behålla en viss 
mån av kontroll över spelupplevelsen. 

4.4 Fortsatt forskning 

Jag tycker det är ett spännande ämne som behöver mer forskning. Då det verkar finnas 
väldigt lite forskning kring just frihetskänsla i spel vore det intressant att få göra en 
undersökning som fokuserar på spelarens perspektiv av upplevd frihet i olika typer av spel. 

Intressant att ta reda på bakomliggande psykologiska aspekter på varför människor 
föredrar att ha en känsla av frihet i spel. Och om det behovet är större i vissa spelgenrer än 
andra. I en sådan studie vore det intressant att tillämpa en kvalitativ metod där man 
intervjuar spelare som får testa ett bestämt urval av spel och svara på frågor kring den 
upplevda friheten.  

Det är även av intresse att utföra en studie med intervjuer av spelutvecklare så att man 
kan ställa samma frågor till alla respondenter för att på så vis få en större mängd data att 
jämföra.  
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