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Abstract
To explore greatly varied opinion between player and reviewer, in relation to new products in  
ongoing digital game series, an analytic perspective is suggested, that takes the entire game  
series  into  account,  instead  of  analyzing  games  (who  are  part  of  a  series)  as  individual  
productions.  This is explored further by introducing a model to support this perspective, based  
on the game theories by Katie Salen and Eric Zimmerman, as well as Gordon Calleja. This  
model and chosen perspective is applied against three separate cases to see whether or not it  
can give insight into the approach of players (of  continuing game series) and the differing  
opinions of players and reviewers.
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1.Inledning

1.1 Bakgrund

I  oktober  2001  släpptes  spelet  "Command  &  Conquer:  Red  Alert  2",  ett  spel  som 
uppskattades av fans och recensenter likvärdigt. Det här strategispelet prisades och spelas, 
till viss del, än idag.

7 år senare släpptes den efterlängtade uppföljaren, "Command & Conquer: Red Alert 3", 
till stort jubel. Om man ser till betygen som kom in (figur 1) så var det tydligt att Red Alert 3 
var en succé.

Det fanns många goda egenskaper med Red Alert 3. Kraftigt förbättrad grafikmotor, ett nytt 
system för sjöstrid och förbättrat kooperativt spelläge, bland annat.
Dock så finns det en annan sida av spelet som man kan se till - vad fansen själva tycker, och 
där skiftade betyget definitivt mer från andra till tredje installationen av spelserien (figur 2).

Det här exemplet visar på en bred variation i omdöme. Över 50 recensenter var överens om 
att spelet förtjänade att hamna över 8.0-gränsen, men bland spelare kom det inte över 6.7. 
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Figur 1 - Recensenternas betyg för Red Alert 2 (t.v) samt Red Alert 3 (t.h). (Command & 
Conquer: Red Alert 2, u.å), (Command & Conquer: Red Alert 3, u.å).

Figur 2 - Spelarnas betyg av Red Alert 2 (t.v) samt Red Alert 3  
(t.h). (Command & Conquer: Red Alert 2), (Command & 
Conquer: Red Alert 3).



Vad  var  spelare  upprörda  över,  när  recensenter  prisade  den  nya  installationen  för  dess 
överlägsna egenskaper?

Även bland spelare var det väldigt blandad mottagning, med betyg som varierade kraftigt, 
men det är tydligt att det inte var en lika enad publik som det var vid Red Alert 2. Något på 
vägen mellan Red Alert 2 och 3 hade, enligt delar av spelarbasen, gått väldigt fel.

Det  finns  utrymme  för  utforskning  av  det  varierade  förhållningssättet.  Istället  för  att 
avfärda spelares åsikter som nostalgi, överdriven kritik eller orealistiska förväntningar är det 
här ett tillfälle att undersöka om det finns en annan orsak till starka reaktioner på spelserier.  
Som i exemplet med Red Alert-serien kan man se att recensenter såg senaste produktionen 
objektivt  som en separat  installation,  medan många spelare  som följt  serien hade andra 
förväntingar  (utifrån  sin  erfarenhet  som  spelare  av  serien  i  helhet).  Den  här  uppsatsen 
ämnar undersöka de här förhållningssätten och de kraftigt varierande omdömen som man 
kan se mellan klassiskt "objektiva" recensenter och de som följer en spelserie. Därför behövs 
det en förståelse för det perspektiv som utgår från spelarens erfarenhet utifrån inte bara ett 
enstaka spel - utan  spelserien i helhet. Ett perspektiv som utgår från övergången från en 
installation till en annan - och som analyserar förändringar som gjorts däremellan.

1.2 Syfte och Frågeställning
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för spelarens perspektiv när det kommer till 
mottagandet  och  upplevelsen  av  spelserier,  för  att  på  så  sätt  utforska  möjligheten  att 
varierande  omdömen  av  spelserier  (mellan  spelare  och  recensenter)  beror  på  skilda 
perspektiv.

• Hur  kan  ett  perspektiv  som utgår  från  spelarens  upplevelse  av  en  spelserie  som 
helhet, bidra till en förståelse för varierade omdömen mellan spelare av spelserier och 
recensenter?

• Vad för slags mönster går att identifiera i den kritik som uppstår i nya installationer 
av etablerade spelserier?

Genom  att  utforska  perspektivet  finns  det  en  möjlighet  att  förstå  det  varierande 
mottagandet,  vilket kan vara ett användbart verktyg för såväl recensenter som utvecklare, 
men även spelare själva. Det kan vara ett sätt för spelare att lättare sätta ord på vad det var 
som egentligen gav dem en positiv/negativ upplevelse, utifrån de förväntningar de hade.

1.3 Avgränsningar
Det  fanns  bara  tid  och  möjlighet  att  utföra  den  här  undersökningen  utifrån  ett  av  flera 
möjliga perspektiv. Jag valde att utgå från spelare, då det är där som det tenderar att finnas 
kraftigast reaktioner. En ytterligare studie utifrån ett utvecklingsperspektiv skulle ge insikt 
till varför vissa förändringar görs mellan installationer, men en sådan studie skulle behöva 
utföras  över  en  längre  tid  -  i  planeringsstadie,  utvecklingsstadie,  lansering  och  till  sist 
mottagning. Istället har jag sett till  spelarperspektivet på redan etablerade produkter. Det 
gör att man inte kan besvara varför förändringar har skett, men det ger möjlighet till att se 
vilka som förändringar som har skett.
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Man kan inte heller utesluta att spelares reaktion på spelserier kommer från just nostalgi, 
höga  förväntningar  eller  negativ  inställning  -  det  som  görs  i  den  här  uppsatsen  är   en 
undersökning av möjligheten att så inte är fallet. Att mer linjära medier, som film och TV, 
inte tas upp och analyseras på samma vis  är både en fråga om tid och förståelse, men även 
för att spels icke-linjära uppbyggnad ger en bredare plattform för egenskaper - vilket i sin tur 
ger  mer  område  för  djupare  analys  och  förståelse.  I  spel  kan  spelaren  ta  sig  an  en 
kontrollerande  roll  och  styra  vad  som  händer,  vilket  kräver  mekanik  för  kontroll  och 
interaktion. Den här dimensionen av egenskaper kan inte uppnås, i samma utsträckning, i ett 
linjärt medie.

1.4 Begrepp

1.4.1 Kontinuitet

Jag använder det  här begreppet för att  förklara den upplevelse som spelare av spelserier 
utgår  ifrån,  där  spelare  går  från  en  installation  av  ett  spel  till  en  annan.  Den  mest 
grundläggande definitionen av kontinuitet kan beskrivas som "obrutet sammanhang i tiden 
eller  rummet.  "  (Nationalencyklopedin). "Sammanhanget"  i  det  här  fallet  är  självaste 
spelserien  som  en  kontinuerlig  upplevelse,  med  varje  enstaka  produktion  som  "rum". 
Kontinuitet är den obehindrade fortsättningen av en spelserie.

Det som skiljer den här definitionen av kontinuitet från iteration är att det inte finns ett 
underliggande krav på utveckling. Den här definitionen ser iteration som en förändring av 
kontinuitet, oavsett om det är positiv eller negativ förändring. 

1.4.2 Spelserie

För att kunna studera kontinuitet i spelserier behövs en klar definition av vad en spelserie är.
Den enklaste definitionen är att  en spelserie är  en serie av spel  med en tydlig och vokal 
koppling till varandra. Det tydligaste exemplet är spel som delar namn och tema (ex; Spel, 
Spel 2, Spel 3, etc). Jag argumenterar dock att det är en snäv begränsning att säga att det är 
det enda möjliga kravet för att ett spel ska räknas till en del av en serie. Man kan även se till  
spel som delar en gemensam mytologi utan en kronologisk dramaturgi. Spel som tar plats i 
samma "värld", men kan utspelas på olika platser, med olika karaktärer.

Jag  har  även  valt  att  ta  in  konceptet  "själslig  uppföljare"  (eller  engelskans  "spiritual 
successor" (Wolf 2012) i min definition av spelserier. En etablerad term av spelutvecklare, en 
själslig  uppföljare är  ett spel  som inte följer  varken namn eller  mytologi,  men som delar 
element, tema och/eller stil med en tidigare produktion. Själsliga uppföljare kan uppstå när 
det  finns  upphovsrättsliga  problem  utvecklare  emellan  som  förhindrar  en  direkt 
vidareutveckling. Jag räknar själsliga uppföljare som en form av kontinuitet då det finns en 
etablerad publik med förväntningar baserat på tidigare erfarenheter. Det finns en form av 
kontinuitet även om dramaturgi och estetik förändras.

5



2. Grundläggande Teori

2.1 Spel

Det har argumenterats länge huruvuda det går att applicera teorier om berättande till spel. I 
sin  artikel  "Games  telling  stories?"  (Juul  2001)  visar  Juul  på  att  spel  innehåller  många 
dramatiska  berättarelement,  men  att  interaktiviteten  gör  att  det  skiljer  mycket  på  det 
berättande som finns i spel kontra klassiskt berättande. Det är just interaktiviteten som gör 
spel till ett unikt medium för historieberättande, och ett problematiskt ämne att diskutera.

The relations between reader/story and player/game are completely  different  -  the  
player inhabits a twilight zone where he/she is both an empirical subject outside the  
game and undertakes a role inside the game. - (Juul, 2001)

Det är just den punkten som gör spel unik från övrigt historieberättande. Den påverkan det 
har på den här uppsatsen är att det visar initiellt  att  det inte går att analysera spelserier  
enbart utifrån en dramatisk synvinkel - man måste se till interaktion såväl som berättande.

Vidare redovisas de huvudsakliga teorierna som mycket av den här uppsatsen bygger på. 
Även om den här uppsatsen ser till specifikt digitala spel så är mycket av den spelteori som 
presenteras i boken "Rules of Play: Game Design Fundamentals" (Salen och Zimmerman 
2004)  universellt  applicerbar.  Salen  och  Zimmerman  är  väletablerade  namn  inom  sitt 
forskningsområde, med tusentals citeringar. Det ramverk de bygger upp är en erkänd och 
etablerad modell för hur spel fungerar.

Salen och Zimmerman visar på stor förståelse för spel och dess uppbyggnad,  men jag 
ämnar endast  redovisa två huvudsakliga teorier.  Den första är  ett  koncept kallt  för  "the 
magic circle" (kallad TMC härefter). De beskriver TMC som följande;

"In a very basic sense, the magic circle of a game is where the game takes place. To play 
a game means entering into a magic circle, or perhaps creating one as a game begins." 
- Salen och Zimmerman (2004)

Salen och Zimmerman beskriver TMC som platsen där spelande sker, oavsett om det är ett  
schackbräde eller ett fotbollsfält. Inom ramarna för TMC finns det tre nivåer av system som 
man kan se spelet igenom. Dessa system är antingen öppna eller stängda. Ett öppet system 
innebär  att  systemet  kan ta  emot  utomstående  influenser,  medan ett  helt  stängt  system 
innebär att det inte går att förändra.
"Rules" - Man kan se spelet ur ett regelperspektiv. Spel ur ett regelperspektiv (inom TMC) 
är stängda system. Man kan inte förändra reglerna av ett spel.
"Play" - Spelet kan ses utifrån ett perspektiv av "lek" (ett svåröversatt ord, i kontexten av 
boken). Genom att se till spelets lekaspekt så ser man till självaste handlingen av lek, och hur  
folk interagerar (och reagerar) inom spelets ramverk. Det här synsättet är såväl öppet som 
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stängt. Det är stängt på det viset att om ett spel spelas korrekt efter reglerna så vet man vad 
spelarna kommer att göra och hur spelet kommer att se ut. Det som gör det här synsättet 
öppet, å andra sidan, är spelarna själva. Genom att en spelare tar med sig sina erfarenheter  
och tankar in i TMC så tar de, på ett vis, in ett öppet system (spelaren själv). Därför kan  
lekaspekten av ett spel vara både ett öppet och stängt system samtidigt.
"Culture" - Genom att se till kulturaspekten av spelet så ser man till allting runt spelet. Det 
är  kulturen  och  reaktionerna  på  spelet,  alltså  ingenting  som  är  inom  självaste  spelet. 
Kulturaspekten speglar reaktionerna på spelet utifrån. Kulturaspekten är ett väldigt öppet 
system som kan påverkas från alla håll.

Genom TMC så ger spelet mening till spelarens handlingar. Att sparka en boll i mål inom 
ramen  för  fotboll  är  en  meningsfull  handling,  men inom TMC  för  basket  skulle  samma 
handling  vara  ett  brott  mot  reglerna.  Det  är  genom  att  acceptera  reglerna  och  dess 
begränsningar  som  spelet  får  mening.  Den  här  synen  på  spel  som  nivåer  av  regler  är 
grundläggande för att förstå det ramverk som ett spel är uppbyggt ifrån. Såväl digitala som 
analoga spel av alla slag följer det ursprungliga ramverket om nivåer av regler.  Ett andra 
resonemang från Salen och Zimmerman är deras bild av spel som nivåer av regler. De har 
definierat de olika nivåerna som följande;
"Operational Rules" - Speltekniska och spelmekaniska regler. Att man behöver tärningar 
för att spela Yatzy och ett bräde för att spela schack. I den här kategorin ingår även förståelse 
för spelets regler, exempelvis hur pjäserna i schack får röra sig, eller förståelsen att din pjäs i 
Fia med Knuff får gå lika långt som antal prickar du fick på ditt tärningsslag.
"Constituative  Rules" -  Spelets  betydelse  och  innebörd  av  mekanik.  Den logiska  och 
matematiska  funktionen  av  tärningsslag  och  andra  slumpfaktorer.  Att  som  speldesigner 
förstå innebörden av en sexsidig tärning och effekterna det har på ett spel jämfört med en 
tiosidig tärning.
"Implicit Rules" - Underförstådda regler och etikett.  Den här kategorin inkluderar (för 
många) självklara regler, som att alla pjäser i schack inte kan vara samma färg och form, men 
även sportslighet. Att man som spelare låter en nybörjare ta längre tid på sig när de lär sig 
spelets regler, att du låter en yngre spelare ångra sitt drag eller att man försöker att inte störa 
sin motståndare medan de tänker.

De här två teorierna visar på att spel är bundna till såväl en plats/ett sammanhang (TMC) 
såväl som en serie av regler. Det här är det ramverk som jag har utgått ifrån när jag har sett  
till spel i helhet. Men även om ramverket är etablerat behövdes det en ytterligare komponent 
som såg till mer moderna, digitala spel, och dess faktiska innehåll och påverkan.

"Rules  of  Play  does  not  focus  on  digital  games  (i.e.  the  area  dominating  game  
research at the moment). Its outspoken agenda is “to look at games across digital  and  
non-digital media to understand what is common to all of them.” 
- Järvinen, 2004

Gordon Callejas teori gör det möjligt att se närmare till självaste innehållet av spelet, snarare 
än  uppbyggnaden.  Hans  bok  är  en  senare  MIT-publikation  med gott  akademiskt  värde. 
Calleja  presenterar  en  annan  modell  för  förståelse  av  spel  i  boken  "In-Game:  from 
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immersion to incorporation" (Calleja 2011). Modellen, kallad "The Player Involvement 
Model", ser till att förstå spelarens  medverkan i ett spel genom att analysera nivåer och 
egenskaper av sagda medverkande. Genom att se till egenskaper som kinestetik, rum, delat 
narrativ, affektion och ludisk medverkan kan man analysera såväl ett spels uppbyggnad och 
viktning, såsom dess påverkan på sin publik. En kort översikt av de nivåer av medverkande 
som Calleja presenterar följer;
Kinesthetic  Involvement (kinestetisk  medverkan)  -  Egenskaper  rörande  spelarens 
fysiska representation i spelet. Hur intuitivt och responsivt spelaren kan påverka sin avatars 
rörelser.
Spatial Involvement (spatial medverkan) - Hur väl spelaren involveras i spelets interna 
omgivning. Navigation, kontroll, utforskning av spelets rum.
Shared Involvement (delad medverkan) - Spelarens medvetenhet och interaktion med 
andra agenter i spelet. Såväl datorkontrollerade agenter såsom andra spelare.
Narrative Involvement (narrativ medverkan) - Spelarens inblandning i spelets narrativ, 
oavsett om det är det dynamiska narrativet som genereras genom spelarens handling, eller 
spelets färdigskrivna, interna manuskript.
Affective Involvement (affektiv medverkan) - Känslomässig inverkan på spelaren genom 
förändring av visuell och audiell estetik.
Ludic Involvement (ludisk medverkan) - Representationen av spelarens handling i spelet, 
och konsekvens av dess handlingar. Utan konsekvens tappar spelets handlingar mening.

Med Salen och Zimmermans ramverk för vad ett spel är, och Callejas teorier för vad ett 
spel  innefattar,  var  det  möjligt  att  bygga  upp  en  bredare  förståelse  för  spel,  utifrån  en 
teoretisk grund.  En sådan förståelse lägger  grunden för en möjlig modell till stöd för att 
utforska  spelares  perspektiv  på  spelserier.  I  följande  avsnitt  presenteras 
kontinuitetsmodellen, som bygger på ovan presenterade forskning.

2.2 Kontinuitetsmodellen
Som tidigare visat så finns det gott om teori att falla tillbaka på när det kommer till vad spel 
faktiskt  är,  men  det  behövs  ett  praktiskt  element.  Det  behövdes  insikt  i  hur  ett  spel 
ursprungligen byggs upp, i praktiken. För att få in ett praktiskt element i hur spel faktiskt  
byggs upp valde jag att se till ytterligare en källa.

I artikeln "That cloud game: dreaming (and doing) innovative game design" (Fullerton 
mfl.  2006) får  man följa  när  ett  speldesignteam  ämnar  skapa  ett  spel  från  grunden till 
fulländning. De beskriver sin designmetod, sitt finansiella stöd och spelets inre verkningar. 
Genom att följa hur ett spel byggdes upp, och jämföra med de speldesignteorier jag tagit upp 
tidigare, så identifierade jag ett antal steg de följde. De byggde upp sitt spel på en mekanisk, 
teknisk,  dramatisk  och  estetisk  nivå.  Jag valde  att  utgå från den här  strukturen  som en 
grundläggande byggsten för kontinuitetsmodellen. Jag valde att se till varje enstaka nivå av 
den här strukturen och återkoppla det till de teorier jag gått igenom med Calleja samt Salen 
och Zimmerman. Resultatet är en översikt av vad jag kallar  nivåer av kontinuitet, för att 
särskilja  var  förändringar  har  skett.  Att  se  att  det  har  skett  iterationer  och  brytningar  i  
kontinuitet ansåg jag inte vara ett möjligt resultat i sig - genom att identifiera nivåer och 
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underkategorier kunde man få mer detaljerad data över var det skett förändringar, och vilka 
effekter just dessa förändringar har haft.

Men att  bara  erkänna var  det  skett  förändringar  i  kontinuitet  är  inte  tillräckligt.  Det 
behövs ett värde till dessa förändringar, vilket kan förklaras efter två kategorier:  Iteration 
och  Brytning. Varje förändring i ett spel till ett annat är en iterativ förändring. I den här 
uppsatsen används iteration att mena en utveckling av ett tidigare etablerat system, medan 
brytning är ett nyutvecklat system. 

Exempel: Ett spel där man slår en tärning för att avgöra hur långt en pjäs kan gå på ett 
spelbräde. En iterativ utveckling skulle (enligt den här definitionen) vara att förändra hur 
många sidor  tärningen  har  (10  sidor  gör  att  spelare  kan gå längre  på en tur,  men ökar 
slumpfaktorn) eller lägga till  andra möjliga rutter på spelbrädet (variation). En brytning i 
kontinuitet skulle vara att ta bort tärningen helt och istället använda slumpvis utdelade kort 
för att avgöra hur långt spelare kan gå.

2.2.1 Teknisk kontinuitet

Den första identifierade nivån av kontinuitet är teknisk kontinuitet.  Varje spel står på en 
teknisk  grund  som  det  utgår  ifrån,  det  är  därför  den  mest  grundläggande  nivån  av 
kontinuitet. Om vi ser till Salen och Zimmermans analys av hur spel är uppbyggda är den 
första regeln operationella regler. Med andra ord, vad som krävs för att spelet ska fungera 
överhuvudtaget. När det kommer till digitala spel kan man dessutom dela upp det ett steg 
ytterligare: hur synligt dessa regler är för spelaren. Den tekniska aspekten är ofta inte lika 
uppenbar  -  det  är  en  funktion  som  pågår  i  bakgrunden  medan  spelaren  utforskar 
spelmekanik. Därför har jag valt att skilja på Teknisk och Mekanisk kontinuitet, då det ena 
grundas mer i vad som krävs för att spelet ska fungera (som tärningar, papper och penna i 
Yahtzee) jämfört med spelmekanik (vad kombinationen av tärningar betyder och förståelsen 
om hur man vinner).

För att förhålla sig till den tekniska utvecklingen, uppdateras teknik i spel kontinuerligt. 
Ett  spel  som  utvecklades  2004  ser  väldigt  tekniskt annorlunda  ut  från  ett  spel  som 
utvecklats  år  2014,  trots  allt.  Men  teknisk  kontinuitet  är  mycket  mer  än  att  uppdatera 
grafiska motorer.

Man kan även argumentera att det som ligger bakom teknisk kontinuitet i själva verket är 
underförstådda,  implicita  regler,  som  Salen  och  Zimmerman  talar  om.  Men  för  erfarna 
spelare  är  tekniken mer synlig och kan ha en direkt  påverkan.  Därför  går  vissa  tekniska 
egenskaper bortom implicita domäner. Rent teoretiskt kan man jämföra teknisk kontinuitet 
med självaste "magic circle" som Salen och Zimmerman talar om. Det är uppbyggnaden av 
självaste plattformen som spelare spelar på. Om den modifieras för mycket kommer det att 
märkas.

Spelmotor.  Det  finns  mängder  av  spelmotorer  tillgängliga  för  utvecklare.  Att  skifta 
spelmotor mellan spel behöver inte nödvändigtvis  vara ett märkvärdigt  initiativ,  men det 
beror helt på hur stor skillnad det är i motorerna i fråga. Ett spel som tidigare har använt en 
högkvalitativ motor för att generera realistiskt ljus (på bekostnad av storlek av tillgängliga 
områden för spelaren att röra sig på) skulle förändras mycket om man istället bytte till en 
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spelmotor med låg grafisk kvalitet (men med enorma utrymmen för spelaren att röra sig på). 
Det är en teknisk fråga, och även om det är ovanligt att skiftning i spelmotor spelar någon 
större roll är det fortfarande en egenskap att ha i åtanke.

Operativsystem. Det finns ett flertal operativsystem som stödjer digitala spel, men det är 
inte alltid en garanti att ett spel fungerar på samtliga. Vilka operativsystem ett spel fungerar 
på är viktigt att ha i åtanke. Om en spelare använder Linux, och en uppföljare till dennes spel  
inte finns tillgängligt till Linux, så är det spelet otillgängligt.

Hårdvara. I och med att spel utvecklas kan de tekniska kraven på spelet bli för höga för  
att en spelare ska kunna spela det. Om ett spel har för höga krav på hårdvara så finns det en  
chans att spelare inte kan hålla samma takt.

Mjukvara.  Många  spel  använder  sig  av  sekundär  mjukvara  för  att  kunna  spelas 
(exempelvis:  "Origin: Powered by EA"  ). Det kan vara på grund av piratkopieringsskydd, 
autentiseringstjänster,  registrering  eller  anti-fuskmotorer  som  behöver  kontinuerlig 
internetuppkoppling  för  att  fungera.  Oavsett  om  det  är  distributionsplattformar  eller 
autentiseringstjänster så finns det spel som kräver sekundär mjukvara för att fungera.

Internetuppkoppling.  En  teknisk  nödvändighet  i  fler  och  fler  spel  är  tillgång  till 
kontinuerlig internetuppkoppling. Om man ser till spel som "SimCity" så kan kravet på en 
kontinuerlig internettillgång direkt bryta kontinuiteten.  SimCity är ett spel som i tidigare 
iterationer har varit strikt för en spelare, men i nyare iterationer valde utvecklarna att kräva 
av spelarna att vara konstant uppkopplade till deras servrar. Efter närmare ett år så valde 
utvecklarna att gå tillbaka på sitt designval, trots initiella argument om att flerspelarläge var 
ett grundläggande krav för spelets natur. Numera är SimCity tillgängligt både i enspelarläge 
och flerspelarläge - men den kraftiga brytningen i  teknisk kontinuitet  har gett  dem hård 
kritik.

"The push towards an always-online model has resulted in the re-imagined SimCity 
absorbing many of the frustrations that individuals associate with MMOs from waiting in 
queues to server down times. The game often reminds the player of its poorly-designed 
infrastructure as messages randomly appear warning of lost connection to the server, 
leaving individuals at the mercy of their internet connections and inconsistent server 
stability." 
- Huinker 2013

SimCity är ett exempel där ett tekniskt system (enspelarläge) har brutits och helt bytts ut mot 
ett annat (obligatoriskt onlineläge).

2.2.2 Mekanisk kontinuitet

Mekanisk kontinuitet  är  det  andra myntet av Teknisk kontinuitet.  Det  är  den delen som 
spelaren är mest familjär med - spelets inre verkningar. Det är spelets gränssnitt, kontroller 
och interna regler. Mekaniken bygger upp hur spelet spelas.

Mekanisk kontinuitet kan jämföras med "regel"-systemet i Salen och Zimmermans modell 
för  "the  magic  circle"  (se  sektion  2.1).  Det  är  spelets  interna  regelsystem  som spelarna 
accepterar när de går in i spelvärlden.
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För att återkoppla till Calleja och  Player Involvement-modellen så faller ganska mycket 
inom mekanisk kontinuitet.  Kinestetisk, spatial,  delad, affektiv och ludisk medverkan kan 
samtliga falla under mekanisk kontinuitet. Därför är ofta mekanisk kontinuitet den kategori 
där det sker bredast förändringar, då en förändring till en enda nivå av medverkan kan falla 
in under den här kategorin.

På  vilka  sätt  som  mekaniken  kan  förändras  från  ett  spel  till  ett  annat  är  näst  intill 
oändligt.  Man  måste  se  till  individuella  spel  och  identifiera  dess  mekanik  för  att  kunna 
avgöra  vilka  förändringar  som  skett,  eller  kan  komma  att  ske.   Men  att  identifiera  alla 
möjliga förändringar som kan ske i ett spel är ett för stort arbete för den här uppsatsen. 
Istället har jag sett till några övergripande kategorier.

Kärnmekanik. Alla spel har en kärnmekanik, det som gör spelet till vad det är. Om man 
ser till schack, till exempel, så är hela spelet i sig en kärnmekanik. Det finns ingen pjäs man 
kan ändra reglerna på utan att förändra hela dynamiken av spelet. En kärnmekanik är något 
i  ett  spel  som  färgar  hela  upplevelsen,  och  som  skulle  förändra  hela  spelet  om  den 
manipulerades  på  något  vis.  Kärnmekaniken  står  i  spelents  centrum  och  är  det  som 
definierar vad spelet är.

Stödmekanik.  Till skillnad från kärnmekanik är stödmekanik något som står till stöd för 
kärnmekaniken, men som inte i sig är i centrum. Stödmekanik är exempelvis gränssnittet, 
"mini-maps" eller olika extrafunktioner. Stödmekanik är något som går att plocka bort från 
ett  spel  helt  utan  att  det  förstör  kärnmekaniken.   Det  är  inte  ovanligt  att  stödmekanik 
förändras kraftigt mellan olika spel för att förstärka kärnmekaniken. Det är inte ovanligt att  
stödmekanik även är influerad av andra spel och hur de gjort olika lösningar. Om man ser till 
spelet "Max Payne" som introducerade förmågan för spelaren att gå in i ett slow-motionläge 
för att få bättre pricksäkerhet skulle man kunna kalla det en stödmekanism. Spelet fungerade 
utmärkt utan att gå in i slow-motionläge, men det var något som hjälpte spelaren att uppleva 
kärnmekaniken bättre. Den här stödmekaniken blev kraftigt populär. Många spel har sedan 
dess  använt  den  här  stödmekaniken  för  att  förstärka  sin  kärnmekanik  (Red  Dead 
Redemption, F.E.A.R, Stranglehold, TimeShift, Viewtiful Joe, etc).

Kontroll.  I digitala spel har spelaren, på något vis, någon form av kontroll. Hur den här 
kontrollen  uttrycker  sig  ser  väldigt  olika  ut.  I  simulatorspel  har  spelaren  en  enormt 
närgående  kontroll  över  varje  detalj  av  upplevelsen,  medan  i  spel  av  större  skala 
(strategispel, etc) så går kontroll istället ut på att ge övergripande kommandon. Hur väl man 
upplever  den  här  kontrollen  är  högst  individuellt,  men  en  skiftning  i  kontroll  kan  vara 
förvirrande och frustrerande för en spelare ur en spelmekanisk synvinkel.

Spelläge. I många större speltitlar är det inte nog med att göra ett spel - spelet tar formen 
av en plattform för olika spellägen. Att skifta spelläge sätter spelet i en ny kontext och gör 
nya regler.  Om man ser till  många kompetitiva multiplayerspel finns det vissa etablerade 
spellägen  som  ofta  används  i  förstapersonsspel.  Deathmatch  (alla  mot  alla),  Team 
Deathmach (lag mot lag) eller Capture the Flag (två lag mot varandra som tävlar om att fånga 
flaggor) exempelvis. Att lägga till nya spellägen är ett populärt sätt att göra uppföljare mer 
attraktiva  för  spelare.  På  samma  vis  kan  det  vara  ett  problem  för  en  spelare  om deras 
favoritspelläge  har  tagits  bort  från  en uppföljare.  Ett  aktuellt  exempel  är  från  spelserien 
"Gears of War", där ett stort spelläge fanns vid namn "Horde". När senaste produktionen i 
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Gears of War-serien släpptes (Gears of War: Judgement) så talades det om att de skulle ta 
bort spelläget "Horde" för att ge plats åt nyare och bättre spellägen. "Horde" var populärt 
från  spelarnas  sida,  och  när  spelet  släpptes  hade  mycket  riktigt  "Horde"  tagits  bort  och 
ersatts med ett spelläge vars mekanik skiljde sig stort från "Horde". Många spelare reagerade 
negativt på förändringen, då de hade förväntat sig en uppdatering av sitt favoritspelläge, och 
inte att det hade tagit borts helt.

Konnektivitet. Det här kan likna kategorin "internetuppkoppling" på många vis, men här 
ser jag istället till hur spels inre konnektivitet mellan spelare, snarare än det tekniska kravet 
på att ha en uppkoppling överhuvudtaget. Ett exempel skulle vara "The Elder Scrolls Online" 
av Zenimax Online Studios.  Spelet  marknadsfördes som nästa installation i  en serie som 
tidigare  har  varit  exklusivt  byggt  för  ett  enspelarläge.  Även  om  utvecklingsgruppen  var 
väldigt tydlig med vad de hade tänkt göra så var det fortfarande en brytning i konnektivitet 
som skedde. Det som tidigare var ett spel gjort för exklusivt enspelarläge var nu byggt för  
exklusivt flerspelarläge. Det var en mekanisk kontinuitetsbrytning(enspelareläge byts ut mot 
flerspelarläge), och en teknisk kontinuitetsbrytning (utan internet fungerar inte spelet alls).  
Oavsett hur spelet mottagits är det definitionen av brytningar som har skett.

2.2.3 Estetisk kontinuitet

Estetisk  kontinuitet  inkluderar  det  visuella  och  audiella  spektrumet  av  ett  digitalt  spel. 
Estetisk kontinuitet  kan sträcka sig över varje del  av produktionen,  från pausmenyer  till 
visuellt tema. Det är spelets färg, form, känsla och ljud.

Callejas player involvement-modell visar på hur en nivå av spelarens medverkan är just 
affektiv medverkan - hur ljud och bild påverkar spelaren emotionellt. Därför, även om estetik 
inte är direkt kopplat till de regler som Salen och Zimmerman talar om i uppbyggnaden av 
ett spel, har jag valt att inkludera det som en del av kontinuitetsmodellen.

Ett exempel på förändring av estetisk kontinuitet kan man se i spelet "The Legend of Zelda:  
The Wind Waker". I "Wind Waker" valdes det att gå en ny väg med spelets visuella tema. Till 
skillnad  från  tidigare  produktioner  ("The  Legend  of  Zelda:  Ocarina  of  Time"  och  "The 
Legend of Zelda: Majora's Mask") som var relativt realistiska i jämförelse, valde man att 
bygga  ett  spel  kring  en  stil  kallad  "cel-shading.  Man  förändrade  utseendet  av  många 

12

Figur 3 - t.v: Originalestetik från "The Legend of Zelda: Majora's Mask". t.h: Nyetablerad  
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(Wind Waker, u.å).



etablerade  fiender.  Det  blev en mer "tecknad" stil  som fick spelet  att  sticka ut  från sina 
föregångare.  Mottagningen  var  generellt  sett  positiv,  med  höga  betyg  från  många 
recensenter.  I  senare  produktioner  ("The  Legend of  Zelda:  Twilight  Princess"  och  "The 
Legend  of  Zelda:  Skyward  Sword")  gjordes  designvalet  att  inte  fortsätta  använda  "cel-
shading" estetiken från "Wind Waker". Oavsett mottagning och åsikter kan man tydligt se 
"Wind Waker" som ett exempel på förändring av estetisk kontinuitet.

2.2.4 Dramatisk kontinuitet

Som tidigare presenterat så finns det forskning som visar på att, även om spel följer en annan 
dramaturgi  än  linjär  media,  så  följer  spel  fortfarande  en  dramaturgi.  Till  skillnad  från 
estetisk  kontinuitet  berör  dramatisk  kontinuitet  spelets  historieberättande.  Salen  och 
Zimmerman,  samt  Juul,  visar  alla  på  att  spel  är  narrativa  system,  kapabla  att  förmedla 
komplexa  berättelser.  Det  är  den  aspekten  av  spelserier  som  åsyftas  med  "dramatisk 
kontinuitet". Karaktärer, platser, dramaturgi, kronologi, etc. Man kan se det som en direkt 
koppling  till  narrativ  och  ludisk  medverkan,  som  Calleja  talar  om.  Men  för  att  bättre 
analysera narrativ har jag valt att ta ytterligare källor till hjälp.

I en artikel kallad "The ghost club story: designing transmedia storytelling"Blumenthal 
och Xu 2012) talar författarna om fyra nivåer (kallad "dimensioner") av gemensamma länkar 
som  behövs  när  man  designar  en  produkt  över  flera  plattformar,  eller  över  flera 
installationer.  Det är just genom översikt av överföring av dramatiska egenskaper från en 
installation  till  en  annan  som  gör  den  här  artikeln  relevant  för  utvecklingen  av 
kontinuitetsmodellen.  Genom  att  se  till  dessa  fyra  dimensioner  och  analysera  spelserier 
utifrån  deras  perspektiv  är  det  möjligt  att  enklare  upptäcka  brytningar  i  dramatisk 
kontinuitet.

De fyra dimensionerna kan förklaras som:
Mythology - Mytologi, och till viss utsträckning, tema. Symbolik, landmärken och interna 
regler av universumet där historien tar plats. 
Canon - Kanon/regel/föreskrift. Vilka mediaelement som är officiella och erkända, och inte. 
Spelare som skriver sina egna berättelser är exempelvis inte canon, medan en ny installation 
av en spelserie är det.
Characters - Karaktärer och återkommande figurer.
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Figur 4 - Översikt av de fyra dimensionerna (Blumenthal och Xu, 2012).



Genre - Utvecklat från filmindustrin, genre är en etablerad term i sig. Används som en form 
av ramverk för att ge spelare en viss idé om vad för form av upplevelse de kan förvänta sig. 

Genom att se till de här fyra dimensionerna är det enklare att se om det finns någon form 
av brytning av dramatisk kontinuitet. Följer spelet samma mytologi? Är det canon? Finns det  
återkommande karaktärer, eller refereras de till på något vis? Följer spelet samma genre?
Blumenthal och Xus teori om de fyra pelarna är vad som har huvudsakligen använts i den 
här uppsatsen för att identifiera brytning i dramatisk kontinuitet.

Om man ser till spelet "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" så var huvudkaraktären från 
tidigare produktion ("Metal Gear Solid") bara med i introduktionen till spelet, för att sedan 
bytas ut mot en helt ny protagonist. För de spelare som inte gillade den nya karaktären blev 
upplevelsen  inte  som  förväntad.  Trots  kritik  för  sin  såkallade  "bait-and-switch"-
marknadsföring och initiell upprördhet från fans (Radd 2009) så fick spelet goda betyg, men 
den direkta brytningen i dramatisk kontinuitet var en störningsfaktor för fans av spelserien. 
Dramatisk  kontinuitet  inkluderar  även  spelarens  inverkan  på  spelets  narrativ.  Spelarens 
inverkan på spelet kan, argumenterbart, vara en fråga om mekanik snarare än dramaturgi. 
Interaktiv storytelling har fördelen att kunna ge användare olika upplevelser beroende på 
vilka vägar man väljer.  Att ge en spelare agency över en situation innebär att dramatiska 
element måste vara anpassade för att ge en kontinuerlig, sammanhängande berättelse. Men 
man måste även se till det som en mekanisk fråga. Att ändra en historias gång i ett digitalt  
spel  kan lätt  leda till  stora förändringar  i  miljö  och karaktär,  men det  är  fortfarande  en 
förändring i narrativ som sker - alltså faller agency in under dramatisk kontinuitet snarare än 
mekanisk, även om det har vissa underliggande mekaniska krav.

2.2.5 Metakontinuitet

Det saknas ett element för analys. Metakontinuitet är det samlingsnamn för såväl konceptet 
om  själsliga  uppföljare  som  utomstående  egenskaper  som  påverkar  spelet.  Brytning  i  
metakontinuitet sker ofta, men det är när det påverkar spelet och upptäcks av spelare som 
det är värt att uppmärksamma. Spelare som är medvetna om vad en spelstudio är bra på 
kommer att ha vissa förväntningar på den slutgiltiga produkten. Om inte de förväntningarna 
uppfylls kommer det att uppfattas som en störning i metakontinuitet.

Metakontinuitet är såväl förväntade egenskaper av själsliga uppföljare och egenskaper av 
självaste speldesignern. Man kan även koppla den här formen av kontinuitet till Salen och 
Zimmermans regel om "implicit rules", alltså en underförstådd egenskap. Metakontinuitet är 
något som följer med ett spel utan att vara i självaste spelet. Det är en form av kontinuitet 
som  inte  faller  inom  Callejas  player  involvement-modell.  Inom  Salen  och  Zimmermans 
"magic circle" kan man se metakontinuitet som kulturaspekten. Det är otroligt öppet och kan 
inkorporera  nästan  vad  som  helst.  I  Salen  och  Zimmermans  modell  reflekterar  dock 
kulturaspekten på själva spelandet och spelets invändiga regler, medan metakontinuitet ser 
till utveckling och mottagning av självaste spelet, snarare än vad spelet faktiskt är.

Metakontinuitet är en unik egenskap utifrån kontinuitetsperspektivet. Även om man ser 
till  endast  en  enstaka  produktion  kan  utvecklingen  och  mottagningen  ha  påverkats  av 
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utomstående faktioner, men det är först när man sätter det i ett större sammanhang som det  
får ett betydelsefullt mönster. Därför har jag valt att definiera metakontinuitet som följande:

Metakontinuitet  är  den  inställning  spelare  utvecklar  mot  ett  spel  utifrån  deras  
förståelse för utvecklarens erfarenhet, kompetens och det rykte som påvisats i  tidigare  
produktioner.

Metakontinuitet är kultur, mottagning, omständighet, utveckling, ekonomi - det är det som 
inte faller inom ramarna av den synliga produkten, men som fortfarande har en påverkan på 
självaste spelet. Mycket av metakontinuitet är osynligt för spelaren, men i vissa fall finns det 
vissa egenskaper som spelare uppfattar. Spelare som följer en specifik utvecklare vet vad de 
kan förvänta sig av nya spel som släpps av dem. På samma vis kan spelare som inte bryr sig  
om utvecklare vara ovetande om vad de ger sig in på när de testar en ny produkt.

En brytning i metakontinuitet är exempelvis att en ny utvecklare tar över en etablerad 
spelserie  (i  det  här  fallet  blir  då en person det  "system" som byts  ut)  eller  en etablerad 
spelserie som köps upp av en ny publicist med andra intressen än den tidigare. Nedan följer 
några exempel på metakontinuitet i praktiken.

Ett  exempel  på  metakontinuitet  är  utvecklingen  av  spelet  "Mighty  No.  9".  Ett 
plattformsspel  av  utvecklaren  Comcept.  Spelet  fick  en  helt  ny  kontext  och  innebörd  när 
spelare insåg att de som utvecklade spelet var samma människor som utvecklade spel i den 
framgångsrika  "Mega  Man"-spelserien  många  år  tidigare.  Spelet  annonserades  som  en 
"själslig  uppföljare"  och  drog  in  över  3.8  miljoner  dollar  i  gräsrotsfinansiering  från 
entusiastiska fans. I och med att "Might No. 9" använde sig av metakontinuitet för att ge 
spelare en idé om vad de kunde vänta sig kunde de använda sitt rykte som speldesigners till 
sin fördel. Detta trots att spelet inte följer någon kontinuitet med "Mega Man"-spelen så kan 
spelarna fortfarande ana åt vilket håll produktionen kommer att gå mot.

Ett andra exempel är fallet om "The Elder Scrolls Online". Det här spelet utvecklades för 
att spelas online med hundratals andra spelare samtidigt i en progressiv värld. Tidigare spel i 
serien har exklusivt haft ett enspelarläge i en öppen värld. Spelet har kraftig brytning i såväl 
teknisk, mekanisk och dramatisk kontinuitet som gjorde fans upprörda vid spelets lansering. 
Med ett spelarbetyg på 62 jämfört med recensenternas 75 kan man se att spelarbasen var 
mätbart besvikna, särskilt om man jämför med tidigare installation ("The Elder Scrolls V: 
Skyrim") som hade ett betyg på 94, med ett spelarbetyg på 83. Men för vissa fans kom det 
här inte som en överraskning. Spelet utvecklades nämligen inte av samma utvecklare som 
tidigare  installationer,  Bethesda  Game  Studios,  utan  av  ZeniMax  Media  -  som  aldrig 
utvecklat ett onlinespel tidigare. Det var alltså inte bara en ny utvecklare - det var en oerfaren 
sådan. Vissa fans var därmed skeptiska redan innan spelet lanserades, och gick in i spelet 
med negativ förväntan. Då utvecklarna inte har någon tidigare erfarenhet finns det inget för 
spelaren  att  bygga  en uppfattning  kring metakontinuitet  på  -  vilket  i  sig  visade  sig  vara 
negativt, för vissa spelare. I kontrast kan man se till utvecklarna bakom "Mighty No. 9" som 
hade en positiv metakontinuitet som stöd för sitt projekt. Om ZeniMax Media, å andra sidan, 
skulle göra ett storslaget och långlivat spel av "The Elder Scrolls Online" skulle det ge dem en 
god metakontinuitet till framtida projekt.
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3. Metod

I det här avsnittet visar jag på den metod jag utgått ifrån för att närmare utforska om ett nytt 
perspektiv, som utgår från spelarens upplevelse av en spelserie som helhet, kan bidra till en 
förståelse för varierade omdömen mellan spelare av spelserier och recensenter.

3.1 Fallstudier

"The essence of a case study, the central tendency among all types of case study, is that 
it tries to illuminate a decision or set of decisions; why they were taken, how they were 
implemented and with what result." (Schramm 1971)

För att utforska hur olika spel har mottagits och på vilka nivåer de har fått kritik har jag 
använt mig av fallstudier, genom den utvecklade kontinuitetsmodellen. Som metod för att 
utföra dessa fallstudier har jag valt att utgå från definitioner av (Yin 2003) för att försäkra 
validiteten av mina analyser.

Varje fallstudie har utförts genom de fem grundläggande komponenter som Yin föreslår 
för  fallstudiedesign:  1)  Forskningsfråga.  2)  Föreslående.  3)  Forskningsobjekt.  4)  Etablera 
länk mellan insamlad data och Föreslående. 5) Kriterier för att tolka insamlad data.
Dessa fem kriterier kommer att tas upp i samtliga fallstudier, med understöd från etablerad 
spelteori för att validisera tolkningen av insamlad data.

De fallstudier jag har utfört har såväl utforskat kontinuitetsperspektivet, såväl som sett till  
viktning  och  eventuell  brytning  i  kontinuitet.  Varje  fall  kommer  att  analysera  två  spel, 
skillnaden mellan produktionerna, och slutligen hur det mottagits av publik och recensenter.

Fallstudierna har utförts utifrån kontinuitetsperspektivet, med kontinuitetsmodellen som 
grund. Studien har gått ut på att se om det är möjligt att använda de nivåer av kontinuitet  
som har tagits upp och applicera dem till riktiga spelserier för att utforska problemet med 
varierande omdömen. Genom att se var det har skett kontinuitetsbrytning kan man sedan 
pröva analysens värde mot spelets mottagning (huvudsakligen från fans och recensenter).
Om man går tillbaka och ser till de kriterier som Robert Yin tar upp i sina kriterier för en  
fallstudie, så kan man se att de fallstudier som har utförts i den här uppsatsen är uppbyggda 
på följande vis;
1)  Forskningsfråga - Kan man, genom en föreslagen modell, se varför spelare kan finna 
kritik  i  en  produktion  som,  ur  perspektivet  individuell  produktion,  har  erhållit  god 
mottagning?
2)  Föreslående - Alla spelserier följer en iterativ process, men kontinuitetsbrytning är en 
betydande faktor som inte tas i beaktning i objektiva recensioner.
3) Forskningsobjekt - Tre olika spelserier.
4)  Etablera  länk  mellan  insamlad  data  och  föreslående -  Kommer  att  göras  i 
vardera analys på en individuell basis.
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5)  Kriterier för att tolka insamlad data - För att bekräfta att insamlad data har ett 
underlag jämförs resultatet mot åsikter uttryckta av spelare och recensenter. Det kommer, 
förslagsvis, att ge ett indikativt resultat.

3.1.1 Varför fallstudie?

Om  man  ser  till  Yins  beskrivning  av  fallstudien,  och  dess  egenskaper,  är  en  fallstudie  
välanpassad för forskningsfrågor  som besvarar  frågorna "hur"  och "varför",  när  den som 
studerar har lite eller ingen kontroll över situationen som studeras samt när fokus ligger på 
ett samtida fenomen i en verklig kontext.

De fallstudier jag utfört har till  mångt och mycket utgått från frågan "hur förändrades 
spelseriens kontinuitet". Fallstudierna utgår ifrån spelserier som har släppts och hur de har 
mottagits av kritiker och fans. Om man ser till Yins förslag över när man bör använda en 
fallstudie så stämmer samtliga kriterier in på det jag ämnar undersöka.

3.1.2 Omdöme

Delar  av  den  här  uppsatsen  handlar  om  huruvida  ett  spel  har  mottagits  väl  eller  ej  av 
recensenter och spelare.  Istället  för att utgå från en enstaka recension så används istället 
tjänsten "Metacritic" som sammanställer ett stort antal recensioner från såväl recensenter 
som spelare. Genom den tjänsten är det möjligt att få ett större perspektiv på hur väl ett spel 
har mottagits.

Nackdelar  med  den  här  tjänsten  är,  exempelvis,  att  vissa  spelare  endast  skriver 
recensioner  när  de  vill  kritisera  något.  Dock  så  kan  det  generera  ett  resultat  i  sig,  och 
fortfarande  ge  en  överblick  av  spelares  inställning  till  ett  spel.  Genom medvetenhet  om 
tjänstens nackdelar är det möjligt att använda den mer meningsfullt.

3.2 Urval
Jag utgår huvudsakligen ifrån större spelserier i mina analyser för att få ett bredare urval av 
åsikter  från  kunder  och  recensenter.  Genom  att  begränsa  mig  till  mer  kommersiellt 
framgångsrika  produktioner  väljer  jag  dock  bort  det  stora  antalet  av  indie-spel  som har 
börjat ta mer och mer plats på den digitala marknaden. Man kan argumentera att mindre 
spelstudios har inte lika stort  tryck på sig att  vara kommersiellt  applicerbara till  en stor 
publik, och kan därmed vara mer experimentella i sin designteori. Den här originaliteten är 
något  jag  väljer  att  ge  upp  för  att  analysera  mer  kommersiella  spelserier.  Jag  gör 
bedömningen att de egenskaper jag identifierar i stora titlar kan till stor del appliceras till 
mindre spelserier likväl - men det är ändå en begränsning som är värd att nämna och ta i  
beaktning.

Det finns flera relevanta kriterier på vilka spelserier man kan undersöka. För det första 
behövdes spel som var designade med ett enspelarläge i åtanke. Om det gjordes en analys  
utifrån  ett  flerspelarläge  skulle  det  behövas  ytterligare  observatörer  med  förståelse  för 
metodiken som används. Det här resulterar dock i att kontinuitetsmodellen inte prövats mot 
spel med en betoning mot social interaktion och masskommunikation. Det är ytterligare en 
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analysfaktor  som  faller  inom  mekanisk  kontinuitet,  och  att  det  skulle  gå  att  applicera 
kontinuitetsmodellen även till  sådana spel -  förutsatt  att man kan rättvist analysera dem 
utifrån det perspektiv det är menat, nämligen inte ur ett enstaka användarperspektiv.

Urvalet  utgick  även  från  spel  som  har  släppts  under  2000-talet.  Det  här  är  för  att 
minimera risken att den designmetod som utvecklarna har utgått ifrån är utdaterad. Risken 
finns fortfarande, men det är ett medvetet val för att försöka hålla det genererade resultatet  
så aktuellt som möjligt.

De fallstudier som utförts har även medvetet gjorts på spelserier som på något vis har gått  
igenom någon form av brytning i kontinuitet. På så vis har en initiell  analys gjorts innan 
spelet  observerades  i  detalj.  Det  här  för  att  maximera  den  möjliga  användbarheten  av 
kontinuitetsmodellen.  Utan någon chans att  upptäcka brytning i  kontinuitet  finns det  en 
sämre  chans  för  ett  tydligt  resultat.  Indikationer  för  kontinuitetsbrytning  har  jag  funnit 
genom att undersöka användarrecensioner och diskussionsforum.

Alltså  har  tre  huvudsakliga  aspekter  varit  avgörande  i  urvalet  av  fallstudieobjekt.  Ett 
spelarläge  som  passar  för  en  enstaka  observatör,  en  modern  speldesign  och  en  tidig 
indikation på en brytning i kontinuitet.

3.3 Tillvägagångssätt
Då det jag analyserar är designval i spel har jag valt att utgå från samma metod som andra 
har  använt  i  liknande  situationer.  I  sin  avhandling  "Virtual  worlds  & social  interaction  
design" (Jakobsson 2006) använder sig Mikael Jakobsson en interpretiv analysmetodik för 
att studera social interaktion och designaktivitet i vad han ser som "virtuella världar". Det 
som skiljer  mina fallstudier  från det av de virtuella världar  som Jakobsson analyserar  är 
elementet  av  social  interaktion  -  som är  antingen mindre  i  skala  eller  icke-existerande  i 
jämförelse med Jakobssons studieobjekt.

Trots  den  här  skillnaden  väljer  jag  att  använda  mig  av  en  liknande  metodik  som 
Jakobsson.  Jag  har  valt  att  följa  en  interpretativ  utgångspunkt  i  mina  fallstudier.  Där 
Jakobsson  använde  den  här  metodiken  för  att  se  till  både  designaktivitet  och  social 
interaktion använder jag det istället för att uteslutande se till designaktivitet - som jag sedan 
kan koppla till kontinuitetsmodellen (se 3.4).

I  praktiken  betyder  det  här  att  jag  anammat  en  kvalitativ  metod  för  att  få  ett  bättre 
användarperspektiv.  De  resultat  som  presenteras  är  alltså  inte  gjorda  utifrån  en 
litteraturanalys,  utan  är  resultat  av  förstahandsobservationer  gjorda  i  självaste 
produktionerna.  I  regel  har  jag  spenderat  minimum  8-10  timmar  speltid  med  vardera 
produktion, med två produktioner för vardera fallstudie.  Det har alltså inte utförts passiv 
observation, utan en aktiv, participativ observation.

De här observationerna analyserar jag sedan utifrån kontinuitetsmodellen. Vissa spel har 
analyserats  olika  beroende  på  naturen  av  deras  genre,  tema  och  mekanik.  Som  Calleja 
beskriver;

Applying the player involvement model to practical analysis does not require all the  
dimensions to be equally relevant to a specific game; for example, the intensity and  
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complexity of spatial involvement in The Elder Scrolls IV: Oblivion (Bethesda Softworks,  
2006) or Half-Life 2 (Valve Software, 2004) far surpass that found in Pon (Atari, 1972).

Då spel är uppbyggda med fokus på olika nivåer av medverkan är det logiskt att prioritera 
analys av vissa nivåer av kontinuitet över andra, beroende på spelets uppbyggnad. Den här 
viktningen i spel ser olika ut beroende på spelets uppbyggnad, precis som Calleja beskriver. 
Det  här  är  också  något  som  tas  i  beaktning  under  de  fallstudier  som  utförts;  hur  ser 
viktningen ut i praktiken?

Genom  en  förståelse  för  spel,  participativ  observation,  viktning  och  den  utvecklade 
kontinuitetsmodellen menar jag på att det är möjligt att använda modellen för att besvara 
forskningsfrågorna; finns det möjlighet att se var spelare kommer att reagera negativt utifrån 
det här perspektivet, och varför?

3.4 Forskningsetik
Den  här  uppsatsen  har  utförts  utifrån  medvetenhet  om  vetenskapsrådets  fyra 
forskningsetiska  principer.  I  praktiken  har  det  inneburit  att  alla  användarnamn  från 
spelarrecensioner och inlägg på debattforum har raderats.

3.5 Översikt
Överlag kan man sammanfatta den metodik jag använt med den följande modellen;

Först görs ett urval utifrån de kriterier som beskrivs under sektion 3.1 (Urval). I stora drag 
följer  de  valda  objekten tre  kriterier  -  ett  aktivt  designval  kring möjligt  enspelarläge,  en 
aktuell  design  (en  modern  produktion)  samt  en  indikation  på  en  möjlig  brytning  i 
kontinuitet.

Andra  steget  är  att  utföra  en  participativ  observation  av  de  utvalda  produktionerna. 
Identifiera var det finns en viktning av de olika nivåerna, samt se var det finns brytning och 
iteration mellan de olika produktionerna. Det innebär i praktiken minimum 8-10 timmars 
aktiv  speltid  inom  samtliga  produktioner.  Dessa  observationer  appliceras  sedan  mot  de 
nivåer  av  kontinuitet  som tagits  fram  för  att  få  en  jämförbar  analys.  Den  här  analysen 
jämförs mot spelares och recensenters åsikter för att verifiera resultatet och ge ett indikativt 
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resultat  mot  det  föreslående  som  beskrivs  i  fallstudien,  nämligen  att  kraftig  brytning  i 
kontinuitet ger  reaktioner från spelare som ser spelserien som en helhet.
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4. Resultat

4.1. Dragon Age-serien
Dragon  Age  2  (2011)  är  ett  action-orienterat,  digitalt  rollspel  som  släpptes  till  flertalet 
spelplattformar. En direkt uppföljare till spelet Dragon Age: Origins (2009). Jag analyserar 
utifrån den version som släpptes till  spelkonsolen Xbox 360, vilket gör att det kan finnas 
vissa mindre skillnader i teknisk och mekanisk kontinuitet jämfört med andra plattformar.  
Det är en begränsning som sker oavsett plattform, om man inte analyserar samtliga. Som ett 
etablerat  Action-RPG  spel  finns  det  en  tung  viktning  mot  mekanik  (för  att  få  spelaren 
involverad och försjunken under stressade situationer), samt dramatik (med välutvecklade 
karaktärer, en djup historia och en stor världa att undersöka).

Dragon Age 2 följer en iterativ, teknisk process. Spelet har mer responsiva kontroller och 
en  lätt  förbättrad  spelmotor.  Om  man  har  spelet  den  tidigare  installationen  så  känns 
uppföljarens  teknik  som en logisk  fortsättning  utan  större  brister.  Förändring  av  spelets 
tekniska kontinuitet är minimal.

Till  skillnad  från  tidigare  installation  har  Dragon  Age  2  förändrat  stora  delar  av  sin 
mekanik, både för spelarens kinestetiska medverkan, såväl som spatial medverkan. Strider 
har gått från att vara taktiska till kraftigt action-orienterade. Karaktärsskapande har till stora 
delar eliminerats eller reducerats. Gränssnittet har till stor del förbättrats. Spelvärlden har 
krympts ner och många områden återanvänds. Huvudsakligen har stödmekanik förändrats, 
men man kan även argumentera att en av spelets kärnmekaniker (strid) har förändrats. Det 
visar på brytningar i mekanisk kontinuitet.

Om man ser till spelets dramatiska kontinuitet har stora förändringar skett. I tidigare spel  
fick man chansen att skapa sin egen karaktär och återuppleva karaktärens bakgrund i en 
interaktiv introduktionskampanj. I Dragon Age 2 har man istället valt att ge karaktären ett  
bestämt namn och  en  minimal  bakgrund,  med färre  val  för  spelaren  att  göra.  De  flesta 
karaktärer som påträffats och de val man gjort från det första spelet har försvunnit eller har 
minimal påverkan, men några få sidokaraktärer är återkommande. Det tidigare spelet tog 
plats över en hel kontinent, med ett klassiskt uppdrag där spelaren ombeds rädda världen. I  
Dragon Age 2 har man valt att skära ner ytan till en enstaka stad, och historien som berättas  
följer inte samma dramatiska och storslagna anda. Spelet följer inte samma nivå av ludisk 
medverkan som tidigare spel. Överlag kan man se stora brytningar i dramatisk kontinuitet.

Spelets  estetiska  kontinuitet  är  i  stort  sett  orörd.  Den  största  förändringen  är  att 
huvudkaraktären (som har getts ett fast namn och identitet) numera har en röstskådespelare 
(till  skillnad  från  tidigare  installationer)  vilket  ger  en  närmare  affektiv  medverkan  hos 
spelaren.  Man  kan  dock  argumentera  att  designvalet  att  återanvända  områden  gör  att 
spelaren är mer medveten om sina omgivningar än i  tidigare  spel,  vilket  kan göra att  de 
områden som man tvingas återvända till tappar sitt estetiska värde. Men i stort sett är spelets  
estetiska kontinuitet orörd, om än smått förbättrad.

Dragon Age 2 utvecklades av företaget BioWare, utvecklaren av andra stora rollspelstitlar 
som Star Wars: The Old Republic och Mass Effect. BioWare har ett överlag gott rykte och en 
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ganska  specifik  spelstil  som  folk  känner  igen  (relationssystem,  berättande, 
karaktärsutveckling, etc). Det största problemet med spelets metakontinuitet var en växande 
oro om att Dragon Age 2 skulle påverkas mycket av Mass Effect 2, som BioWare utvecklade 
simultant.  När  spelet  sedan visade  sig  bli  mer  action-orienterat  var  det  många  som såg 
influenser  från  Mass  Effect-serien  som  orsaken  till  förändringarna.  Överlag  var 
metakontinuiteten inte påverkad till någon större grad.

Sammanfattningsvis kan man se brytningar i mekanisk och dramatisk kontinuitet.  Om 
man ser till spelets mottagning kan man, även om det finns många goda recensioner, se ett 
stort missnöje hos fans av serien. Om man ser till  sammanställningssidan  metacritic fick 
originalspelet, Dragon Age: Origins, ett recensentbetyg på 8.6/10, medan spelarbetyget gick 
upp till 7.8/10. Uppföljaren, Dragon Age II, fick ett recensentbetyg på 7.9/10 (något lägre), 
men ett spelarbetyg på så lågt som 4.4/10.

"I often wonder what people would have felt playing this game if its predecessor did not  
exist. Probably a little less let-down. DA2 is more intensive when it comes to combat,  
but that's not the problem. The plot is poor, characters are not that appealing, and it  
feels linear and simplistic."
-User review, metacritic

Överlag kan man se att objektiva recensenter i stort sett gav spelet ett positivt betyg, men 
spelare  som såg  spelserien  som en  helhet  reagerade  kraftigt  på  de  stora  brytningarna  i 
kontinuitet. Spelets huvuddesigner, Mike Laidlaw, kommenterade i en intervju att betyget 
var lägre  än de hade väntat sig  (Purchese 2011) och att  det  till  stor del  var på grund av 
förändringarna de valde att göra. Mike Laidlaw kommenterade även på de recensioner med 
väldigt låga betyg:

"Well  it's  hard to  know exactly  what's  going  on with  scores  that  are  really,  really  
negative. One possible culprit could just be a change backlash, i.e. this isn't Origins and 
I wanted Origins 2. There may be some degree of what I would  honestly  say  is  
emotional investment in the Origins story, or in the way Origins was presented which is 
leading to a stronger than average reaction of disappointment."
-Mike Laidlaw, 2011

Om man ser till en recension av spelet för vad det är kan man se varför recensenter gav det så 
höga  poäng  som  upp  emot  8-9/10,  men  när  man  ser  spelet  och  dess  utveckling  ur  en 
kontinuitetssynvinkel kan det förklaras varför subjektiva spelare har gett det mycket lägre 
betyg. De kraftiga brytningarna i såväl mekanisk som dramatisk kontinuitet gav spelarna än 
annan  upplevelse  än  vad  de  hade  väntat  sig  utifrån  första  spelet,  vilket  orsakade  stor 
besvikelse.  Alltså  kan  en  möjlig  förklaring  för  spelets  låga  användarbetyg  vara  just 
kontinuitetsbrytning.
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4.2 Fable-serien
Fable  3 (2010)  är  en direkt  uppföljare  till  Fable  2  (2008) och Fable  (2004).  Ett  action-
orienterat  rollspel  med äventyrsinslag  och  ett  fokus  på  handling  och  konsekvens.  Spelet 
producerades  av  den  brittiska  spelutvecklaren  Lionhead  Studios,  som  köptes  upp  av 
Microsoft  2006.  Fable  2  var en av  de största  satsningarna  som studion gjorde sedan de 
köptes upp. Det var ett spel som satte ribban högt med genomsnittligt väldigt höga betyg 
(med  ett  recensentbetyg  på  över  8.9).  När  Fable  3  släpptes  hade  publiken  stora 
förväntningar, efter lovord och prisande från huvuddesigner Peter Molyneux.

Tekniskt sett hade Fable 3, i alla fall vid lansering, gott om tekniska problem. Om man 
bortser  från  det  så  har  Fable  3  inte  mycket  ny  teknik  att  visa  upp  jämfört  med  sin 
föregångare. Det fanns alltså en orörd teknisk kontinuitet, men det var inte nödvändigtvis en 
god idé att inte försöka förbättra tekniken. Spelet håller en hög teknologisk standard , även 
om det finns vissa tekniska problem.

"Three games in, there’s really no excuse for the intense slowdown that accompanies  
many of the game’s battles.  Even fairly mundane random encounters usually suffer  
from stuttering and framerate loss."
-Wadleigh (2010)

Mekaniskt sett har Fable 3 gjort ett antal dramatiska designval för att särskilja sig från sina 
föregångare. Den underliggande stödmekaniken om att ha en meny där spelaren kan komma 
åt inställningar, kartor och karaktärsegenskaper, har bytts ut mot en interaktiv miljö kallad 
"The Sanctum", där spelare måste navigera (med sin karaktär). Vissa spelare argumenterade 
att det ökade immersionen, men många talade om att det var ett störningsmoment.

"[...] there are no real menus in the game. Instead of going to a menu screen to  equip  
items, select quests, and check character progress, pressing Start now  takes  you  to  a  
"Sanctuary" full of rooms that you must manually enter in order to do anything."
-Jim Sterling (2010)

Fable 3 återanvänder en stödmekanik kallad "the golden trail" från tidigare spel, trots kritik 
om att mekaniken inte fungerade korrekt. Det ger dock en konsistent kontinuitet. Mekaniskt 
sett förändrades även konnektivit, med en möjlighet att ta in en annan spelare och spela i  
grupp. Oavsett hur det mottagits av spelare är det en skillnad (argumentativt, en utveckling) 
av  mekanisk  kontinuitet.  En  annan  mekanisk  skillnad  från  tidigare  spel  är  spelarens 
interaktion  med  spelets  karaktärer.  Det  gjordes  ett  designval  om  att  förenkla 
interaktionssystemet, och därmed ta bort en del valmöjligheter för spelaren.

Dramatiskt sett följer Fable 3 samma formel som tidigare spel. En ny karaktär och en ny 
historia,  men samma värld som tidigare  spel.  Man kan argumentera att  spelet  har sänkt 
spelarens agency jämfört med tidigare spel, men i övrigt följer spelet en liknande formel.

Estetisk kontinuitet är konsistent. Såväl ljud som bild går att känna igen från tidigare spel. 
Man kan  argumentera  att  det  möjligtvis  finns   färre  alternativ  för  spelare  att  bygga  sin 
karaktär med, men det är en subjektiv fråga.
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Om man ser till spelets metakontinuitet så kan man se en viss påverkan, men ingen direkt 
brytning. Huvuddesigner Peter Molyneux pratade länge om förändringarna som de skulle 
göra  till  spelet  och  var  högst  medveten  om  att  folk  skulle  ta  illa  upp  av  den  såkallade 
"simplifieringen" som gjordes  (Goldman 2010). När spelet började utvecklas hade trenden 
om  att  se  över-hype  i  Peter  Molyneuxs  spel  redan  börjat,  så  vid  det  här  laget  var  folk 
skeptiska till  vad som skulle  komma härnäst.  Nu när  spelet  har varit  ute i  några år  har 
designern själv kommit ut med kritik över de designval som teamet gjorde under 2010.

"I think Fable 3 was a trainwreck. It was built to be much bigger than what it was  
constrained to be and eventually ended up as."
-Peter Molyneux (Batchelor 2014)

Så småningom gick Molyneux tillbaka till att bli en kreativ konsult snarare än huvuddesigner 
för framtida Fable-projekt, och han har sedan dess avslutat sin kontakt med både Lionhead 
Studios och Microsoft (Yin-Poole 2012). Enligt intervjuer var det en fråga om kreativ frihet.

I stora drag började spelare förvänta sig mindre och mindre från spel där Molyneux var 
inblandad. Höga förväntningar slutade betyda lika mycket, och det såkallade hype-tåget som 
byggdes upp kring de olika produktionerna fick sämre och sämre påverkan. När Molyneux 
sedan valde att ta upp rollen som kreativ konsult på spelet "Fable: The Journey", så var 
förväntningarna  inte höga oavsett  vad som utlovades.  Så även om metakontinuiteten  för 
Fable  3  inte  hade  så  hög  påverkan  så  kan  man  se  att  det  hade  en  påverkan  på  senare 
produktioner.

"Seriously, Peter,  Popolous, Syndicate and Magic Carpet were great, but all this bait-
and-switch nonsense over the past 15 years or so is starting to wear a little thin."
-E3: Fable: The Journey Demo Was a "Horrendous Mistake," Says Molyneux (Chalk 2011)

Trots spelets många förändringar kan man dock se att, överlag, så fick Fable 3 ett gott betyg 
av både recensenter och användare. Med bara 0.9 poängs skillnad på en skala från 1-10 så 
bemöttes spelet bra trots brytning i kontinuitet. Man kan argumentera att simplifieringen 
som skedde gjorde det lättare för nya spelare att ta till sig spelet, och nya spelare blir inte 
påverkade av kontinuitetsbrytning på samma sätt som fans av serien. Men trots en synlig 
minoritet  som  är  upprörda  över  kontinuitetsbrytningen  så  fick  spelet  överlag  goda 
recensioner och positivt mottagande. Det går alltså inte att se en koppling mellan brytning i 
kontinuitet med ett överväldigande negativt mottagande, i den här fallstudien.

Sammanfattningsvis indikerar Fable-serien flera saker ur ett kontinuitetsperspektiv. Det 
visar att ett spel kan få god mottagning och respons trots kontinuitetsbrytning, men även att 
en  brist på kontinuitetsbrytning kan leda till  negativa konsekvenser.  Kritiken mot Fables 
"golden  trail"-system  visar  på  att  det  kan  vara  nödvändigt  för  en  designer  att  bryta 
kontinuitet (i det här fallet mekanisk) för att ge spelare en bättre upplevelse. Trots kritik fick 
dock Fable 3 god mottagning, och gällande om det är på grund av gott bemötande från nya 
spelare eller nödvändig kontinuitetsbrytning och goda designval är upp fortfarande upp för 
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debatt.  Genom kontinuitetsperspektivet  har det  dock varit  möjligt  att  se var kritik skulle 
uppstå - även om kritiken inte skadade försäljning och betygssättning.

4.3 Civilization-serien
Sid  Meyer's  Civilization-serie  går  ut  på  att  spelaren  ska  bygga  upp  en  civilisation  från 
grunden och se den blomstra genom århundraden. Den strategiska spelserien är uppe i sin 
femte installation  med "Civilization  V"  (2010),  och serien  som stort  började  redan 1991. 
Serien har över åren fått goda recensioner och Civilization IV och V är inga undantag. Men 
man  kan  fortfarande  se  efter  kontinuitetsbrytningar,  och  se  om  de  har  påverkat 
mottagningen.  Jag  kommer  huvudsakligen  se  på  skillnader  mellan  fjärde  och  femte 
installationen.

Teknisk kontinuitet är inte märkvärt annorlunda. Båda spelen är tillgängliga via samma 
kanaler,  försäljningsmässigt.  Civilization  V  har  en  uppdaterad  grafikmotor,  och  därmed 
högre tekniska krav, men det har inte påverkat hur spelet har mottagits nämnvärt. Tidigt vid 
spelets  lansering  pratades  det  också  mycket  om  trasiga  spellägen  som  helt  enkelt  inte 
fungerade, något som fans märkte av bättre än många recensenter.

Mekanisk kontinuitet har brutits på vissa platser. Spelets gränssnitt har uppdaterats, men 
några av spelets kärnmekaniker har förändrats. Men andra förändringar har skett i spelets 
mekaniska  resurshantering,  diplomati,  social  policy  och  religionssystem.  Man  kan 
argumentera huruvida förändringarna är till det bättre eller sämre, men man kan se tydligt 
att det finns en skillnad. Den uppmärksamt största förändringen har skett i stridssystemet. 

Spelaren måste göra mer informerade val  i  hur deras trupper rör sig baserat  på såväl 
terräng som storlek av sin armé. I tidigare spel påverkade inte storleken av en militär styrka 
det tillgängliga rörelsemönstret, något som de förändrade i Civilization V. Strid blev väldigt 
annorlunda.

En  annan  brytning  i  mekanisk  kontinuitet  är  användningen  av  Lycka.  I  tidigare 
installation användes Lycka som ett sätt att mäta hur de olika städerna tyckte om situationen 
de befann sig i. I Civilization V använde man istället Lycka som ett sätt att övergripande mäta 
hur hela civilisationen uppskattade ens val, utan att särskilja städer.
Det fanns även brytningar i spelets AI. Spelets huvuddesigner, Jon Shafer, hade inte arbetat 
på tidigare Civilization-spel, men var anställd för att leda utvecklingen i spelets AI. Spelets AI 
fick gott om kritik om att vara dålig i jämförelse med tidigare installationer. 
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Figur 5 - En av många användarrecensioner som påpekar de tidiga tekniska problemen med 
Civilization V (Civilization V, u.å)



Civ 5′s AI in not even close to on-par with where Civ 4′s AI ended up being by the last 
patch. This difference does not address design complexity though. It may make the AI a 
more fun opponent in Civ 4, but “more fun” does not equal "complex”. 
- Brian Mardiney (2011)

Det  var  bekräftat  från  flera  källor  att  AI'n  inte  var  vad  folk  förväntade  sig,  och  i  ett 
strategispel  som  Civilization  var  det  ett  stort  problem.  Jon  Shafer  själv  sa  i  en  senare 
intervju:

Unfortunately,  my enjoyment  of  building caused me to  fall  in  love  with  the  design  
rather than its actual impact. I was very proud of my code. But it really  wasn't  very  
good.
- Jon Shafer (2013)

Dramatisk  kontinuitet  är  obruten.  Civilization-serien  genererar  dynamiskt 
historieberättande  genom  gameplay  och  följer  ingen  dramaturgisk  kurva.  Civilization  V 
förändrar inte det.

Estetisk kontinuitet är i stort sett obruten. Spelet har sedan Civilization IV valt att övergå 
till en 3D-miljö, vilket Civilization V bibehåller. Spelet behåller samma tradition av en tydlig 
berättarröst  vid  nya  upptäckter.  Visuellt  sett  följer  spelet  en  liknande  stil  som  tidigare 
installationer, med uppdaterad grafik. Ingen tydlig brytning i kontinuitet så mycket som det 
är iterativ förbättring.

Metakontinuiteten som följer Civilization-serien är positiv, men har brutits.  Civilization-
serien har etablerat sig som en framgångsrik strategispelserie. Utan att ha gjort några större 
snedsteg i serien fanns det inte mycket annat att förvänta sig än ännu ett lyckat spel i serien. 
Civilization V gick dock igenom stora interna förändringar i sitt utvecklingsteam, men detta 
var inget som uppmärksammades till en större grad.

Överlag fick Civilization 4 och 5 nästan samma betyg, men Civilization V tappade cirka 0.5 
i betyg både av recensenter och fans. Det var inte en stor skillnad, då betyg fortfarande låg 
högt, men det fanns en mätbar skillnad. Och även om betyger låg högt var recensenter och 
fans överens på många punkter om att vissa brytningar i kontinuiteten var orättfärdigade 
(Chick 2010).

Sammanfattningsvis  kan  man se  att  de  stora  förändringarna  mottagits  med blandade 
reaktioner,  men att brytning i  mekanisk kontinuitet  uppmärksammades. I  ett strategispel 
som Civilization kan man argumentera att mekanik är det man måste vara som mest försiktig 
med att förändra. Designteamet valde att ta koncepten från tidigare spel och drastiskt bygga 
om  dem.  Spelet  gjordes  mer  tillgängligt  och  förståeligt,  men  äldre  fans  tappade  den 
mekaniska komplexiteten som de förväntat sig från tidigare spel.
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4.4 Överblick

Illustrationen ovan är en sammanfattning av fallstudierna som har utförts.  Varje nivå av 
kontinuitet har analyserats utifrån två sidor - om det finns en kontinuitetsbrytning, samt ifall 
den nivån av kontinuitet (innan brytning) har uppfattats som negativ, positiv eller neutral. 
Anledningen till att Fable 2-3 har två markeringar är för att det fanns flera designval gjorda 
åt  båda håll;  det  fanns negativ  stödmekanik  som itererades  ("golden trail"),  samt positiv 
stödmekanik som byttes ut (menysystemet).  Det var helt enkelt  inte nog med en enstaka 
markering i det fallet.

4.5 Analys

Det första resultatet är att den modell som presenterades för att få en översikt av kontinuitet  
fungerade, i avsikt att få ett nytt perspektiv på spelserier. Det gick att relatera samtliga nivåer  
till de egenskaper man kunde återfinna i produkterna. Dock så kan det vara en god idé att 
ytterligare  dela  upp  mekanisk  kontinuitet  i  ytterligare  underkategorier.  Om  man ser  till 
resultatet  fanns det  brytning i  mekanisk kontinuitet  i  samtliga fall,  men det var på olika 
nivåer av medverkande (enligt Callejas "Player Involvement"-modell), och i olika kategorier 
av mekanik. Där Dragon Age 2 gjorde brytningar i kärnmekanik (med sitt stridssystem) så 
gjorde Fable  3 brytning i  stödmekanik  (menysystemet).  Med den definition av mekanisk 
kontinuitet som presenteras faller dessa två brytningar under samma kategori. Därför kan 
det vara en god idé att vidareutveckla de olika nivåerna för att få ett mer specifikt resultat.
Det har dock gått att återfinna samtliga nivåer, i samtliga produktioner. Det har även gått att 
identifiera brytning, och särskilja från iteration, genom de definitioner som har använts. Det 
visar på att kontinuitetsmodellen, som den är, går att använda för att analysera spelserier 
som en helhet och observera kontinuitetsbrytningar (som i sin tur förklarar de varierande 
omdömen man ser mellan spelare och recensenter).

Man kan även se att där det har varit mest reaktioner från fans och recensenter har varit  
de tillfällen där det har varit brytning i system som uppfattats som positiva. Dragon Age 2 
gjorde en kraftig brytning i dramatisk kontinuitet, trots att det dramatiska narrativet var en 
av de främre egenskaperns som spelet hade. Fable 3 gjorde stora brytningar i stödmekanik 

27

Figur 6 - Överblick



och konnektivitet. Civilization 5 gjorde brytningar i mekanisk kontinuitet på flera områden. 
Så oavsett om de nya systemen har varit bättre eller inte har det fortfarande genererat en 
reaktion och uppmärksammats.

I  två  av  fallen  kan  man  se  låg  påverkan  av  betyg  och  mottagning  trots  brytning  i 
kontinuitet. En möjlig anledning skulle kunna vara de olika spelens viktning mot narrativ 
och  affektiv  medverkan.  Dragon  Age-serien  hade  ett  betydande  fokus  på  dramatisk 
kontinuitet  och  en  emotionell  koppling  till  spelaren,  vilket  gör  en  brytning  i  dramatisk 
kontinuitet tydligare och mer betydande än, säg, menysystemet som byttes ut i Fable 3.
En annan förklaring kan vara nya spelare. En spelare som är ny till en spelserie följer inte 
kontinuitetsperspektivet,  utan  följer  istället  samma  isolerade  perspektiv  som  en  objektiv 
recensent.  Därför  kan åsikter av äldre  spelare (som följer  kontinuitetsperspektivet)  synas 
mindre,  då  de  blandas  med  åsikter  från  nya  spelare.  Därför  kan  ett  spel  med  tidigare 
installationer, som marknadsförs till nya spelare, fortfarande få ett gott betyg trots kraftiga 
reaktioner från spelare som ser kontinuitetsbrytning. Genom den tjänst som används är det 
inte möjligt att särskilja betyg från nya och äldre spelare.

Ett  oväntat  resultat  som  gått  obeprövat  och  odefinierat  är  konceptet  om  positiv  och 
negativ kontinuitet. Den här uppsatsen utgick ifrån att det var brytning i kontinuitet som gav 
upphov till reaktion från fans och recensenter, men om man ser till fallstudierna som gjorts 
så finns det exempel där det behövs brytning i kontinuitet (inte bara iterativ förbättring) för 
att  få  en  bättre  produkt.  Om  vi  ser  till  Fable-serien  så  hade  det  behövts  en  brytning  i 
metakontinuitet  för  att  få  bort  stämpeln  om ett  "spel  som lovar  för  mycket"  genom sin 
huvuddesigner.  Det  hade  behövts  en  brytning  i  "golden  trail"  stödmekaniken,  som  inte 
fungerade  till  att  börja  med.  Definition  av positiv  respektive  negativ  kontinuitet  behöver 
utvecklas, men man kan se att det finns.

Om man ser till fallet Fable kunde det ha varit bättre att inte ställa Peter Molyneux i fokus, 
på grund av hans dåliga rykte (negativ metakontinuitet). En brytning i metakontinuitet hade 
kunnat vara till fördel i det fallet. Om man istället ser till Civilization-serien så fanns det en 
brytning i metakontinuitet (ett nytt designteam), men det hade ingen påverkan på serien i 
stort (neutral metakontinuitet).

Sammanfattningsvis kan man säga att kontinuitetsperspektivet är (indikativt) användbart 
för  att  avgöra  var  spelet  följer  en logisk  iterativ  utveckling eller  var  det  finns  en kraftig 
brytning i kontinuitet. Man kan även avgöra var det behövs en brytning i kontinuitet och var 
det räcker med iterativ utveckling. För att återkoppla till självaste syftet med uppsatsen;

• Hur  kan  ett  perspektiv  som  utgår  från  spelarens  upplevelse  av  en  
spelserie  som  helhet,  bidra  till  en  förståelse  för  varierade  omdömen  
mellan spelare av spelserier och recensenter?

Det finns indikationer på att brytning i kontinuitet har ett samband med kraftiga reaktioner 
hos spelare som följer perspektivet. Man kan se att där det har funnits brytningar i positiv 
kontinuitet  har det  funnits  kritik,  ibland även från recensenter.  Men för spelare  som till  
större del följer perspektivet blir brytningen tydligare, och ger kraftigare reaktion. Man kan 
inte utesluta att det finns andra faktorer som spelar in, eller att det helt enkelt är en fråga om  
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subjektiv  åsikt  (spelare  kan  ha  olika  åsikter  om vad  som är  positiv,  negativ  och  neutral 
kontinuitet), men kontinuitetsperspektivet pekar det i en indikativ riktning. Det är inte ett 
universellt svar, men det är en början.

• Vad för slags mönster går att identifiera i den kritik som uppstår i nya  
installationer av etablerade spelserier?

Man kan se att i alla fall  där det har varit brytning av positiv kontinuitet har det funnits 
negativa  uppfattningar  bland spelare  som ser till  spelserier  som en helhet.  Det  finns ett 
indikativt  mönster  på  kritik  på  iteration  av  negativ  kontinuitet  och  brytning  av  positiv 
kontinuitet.
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5. Diskussion

Det  kan  finnas  många  anledningar  till  varför  kontinuitetsbrytningar  inte  blev  mottagna 
kraftigare. Det är möjligt att spelutvecklare medvetet bryter viss kontinuitet för att få ett spel 
att verka "nytt", för att locka in nya spelare. Genom att få en etablerad spelserie att kännas  
"ny" kan de få nya spelare att känna att de inte missat något. Nya spelare har ett begränsat  
kontinuitetsperspektiv, och kommer därmed inte reagera på samma sätt som de som följt 
spelserien en längre tid. Det är en möjlig förklaring.

Kontinuitetsperspektivet skulle (argumentativt) kunna användas i flera sammanhang än i 
just spel. Det skulle fungera i film likväl. Dock så försvinner en del kriterier i och med bristen  
på interaktivitet. Det är sällan som en film har brytning i teknisk och mekanisk kontinuitet,  
men både  estetisk  och  dramatisk  kontinuitet  kan  fortfarande  brytas.  Om man väljer  att 
analysera en filmserie utifrån ett kontinuitetsperspektiv får man istället lägga mer fokus på 
dramatisk, estetisk och metakontinuitet.

Utifrån  egen  erfarenhet  ser  jag  mest  användning  till  kontinuitetsperspektivet  som ett 
verktyg för spelutveckling, där både mekanik och teknik är av högre betydelse och ger ett 
djupare  spektrum  av  egenskaper  att  analysera.  Som  utvecklare  kan  man  se  till 
kontinuitetsperspektivet  för  att  göra  bedömningar  över  vad  som  bör  föras  vidare  från 
tidigare spel, men även vad som är värt att göra om. 

I det här läget är perspektivet inte utvecklat nog för att appliceras till alla situationer, men 
studiens visar ändå tillräckliga resultat för följande påståenden:

En brytning i positiv kontinuitet kommer att uppfattas negativt. Med brytning 
menas då att systemet görs om helt och inte bara får en iterativ utveckling. Även om det nya 
systemet är bättre verkar etablerade spelare att ta illa vid sig när ett system de är familjär  
med byts ut mot ett annat. De får något annat än de förväntar sig, oavsett om det är något  
bättre eller sämre.

En utveckling av negativ kontinuitet är fortfarande negativ kontinuitet. Om 
man ser till Fable-fallet fanns det flera saker som de kunde gjort annorlunda som de valde att 
behålla, såväl som flera saker som de kunde behållit, som de valde att förändra. Att veta vad 
som är vad är ett värdefullt perspektiv som kontinuitet ger.

En brytning i negativ kontinuitet kommer att uppfattas positivt. Om iteration 
av negativ kontinuitet uppfattas som negativt kommer en brytning att uppfattas positivt. En 
spelare  som  går  in  i  ett  spel  med  negativa  förväntningar,  som  blir  positivt  överraskad, 
kommer  att  bli  mer  positivt  överraskad än  en  spelare  som gick  in  i  spelet  utan  sådana 
förväntningar.  Exempel;  Hade  Fable-serien  tagit  lärdom  av  tidigare  misstag  hade 
återkommande spelare blivit positivt överraskade.

Att utforska hur spel mottas utifrån kontinuitetsperspektivet kan ge nya insikter. Genom 
att bättre förstå konsekvenserna av sina designval är det möjligt att göra mer informerade 
beslut. Kontinuitetsperspektivet kan även användas av spelare för att förstå sina reaktioner 
på en bättre nivå än att få sin åsikt avfärdad som subjektiv. Kontinuitetsperspektivet kan 
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även vara något att ta i beaktning som recensent, för att lättare se varför etablerade spelare 
skulle kunna ta illa upp av en förändring som annars kan ses som positiv.

Det  finns  gott  om  användning  för  kontinuitetsperspektivet,  och  det  är  ett  steg  i  rätt 
riktning mot att bättre förstå kraftigt varierade omdömen. Det är ett steg mot att visa att det 
är mer än bara subjektiv åsikt.
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6. Framtida forskning

Det finns gott om utrymme för framtida forskning. Det här är bara ett påbörjat ramverk till  
hur kontinuitetsperspektivet skulle kunna utvecklas och användas, så det finns många trådar 
att plocka upp.

En vidaredefinition av positiv och negativ kontinuitet. Konceptet om positiv och negativ 
kontinuitet behöver förstås bättre. Vad är positivt? Vad är negativt? Enligt vem? Enligt vilka 
kriterier, och från vilket perspektiv? Ett designperspektiv kan säga att en mekanik fungerar 
utmärkt, medan spelare säger annorlunda. Det här bör definieras och diskuteras ytterligare 
för att kontinuitetsperspektivet ska kunna användas mer frekvent.

Bekräftelse av nivåer av kontinuitet. Det finns fler studier att göra för att se över om de 
nuvarande nivåerna av kontinuitet är tillräckliga (alt; överflödiga). Om man ser till konceptet  
om metakontinuitet, exempelvis, så inkluderar det ett så brett spektrum av händelser att det 
är svårt att ens definiera dess ramverk. Kanske bör man istället  se till  att  dela upp det i  
Utvecklingskontinuitet och Kulturell kontinuitet.

Det skulle vara en god idé att utföra ytterligare fallstudier där man särskiljer betyg från 
nya  och  etablerade  spelare  av  spelserier.  Det  skulle  ge  en  bättre  bild  av  hur  mycket 
kontinuitetsperspektivet  och  kontinuitetsbrytning  spelar  in  på  spelares  slutgiltiga 
uppfattning  av  ett  spel.  Genom  att  bättre  förstå  möjligheterna  och  begränsningarna  av 
kontinuitetsperspektivet är det möjligt att bättre utforska spelares uppfattning av spelserier 
utifrån en helhet.

Ett  övergripande  utvecklingsperspektiv  för  att  se  hur  ett  kontinuitetsperspektiv  skulle 
kunna användas i praktiken. Om det är möjligt att, genom medvetna val, bättre påverka det 
slutgiltiga  resultatet  av en uppföljare.  Det bästa  vore om det var möjligt  att  utveckla  två 
uppföljare med skiljda utvecklingsperspektiv - en som följer kontinuitetsperspektivet och en 
som inte gör det.  Då skulle  det ge mätbar data  av hur,  och om, kontinuitetsperspektivet 
slutgiltligen påverkar spelupplevelsen.

Underkategorier behöver vidareutvecklas. Varje nivå av kontinuitet har mängder och åter 
mängder av underkategorier. Man bör studera underkategorier närmare och se om de skiljer 
sig så vilt från varandra att det i själva verket krävs nya nivåer av kontinuitet.
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