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Abstract 
Episodic gaming is a relatively new phenomenon, that hasn’t been as extensively explored as 
other areas in game research. In this paper we research how episodic narratives and 
gameplay engage players compared to regular continuous storytelling. By exploring this we 
get a better understanding of how to design games that captivate players to the point of them 
wanting to play the next episode.  A user study is conducted where ten players play two 
episodes each of an episodic game. We apply observations and interviews to capture a large 
amount of empirical data. Results are used to answer questions such as: how do stories in 
episodic games distinguish from players’ experiences with stories in continuous games?; What 
is required of the gameplay?; And how can these differences and similarities between the two 
be used to create a more engaging game design and keep the players’ interest? We conclude 
that episodic games rely on a narrative focus rather than gameplay. This does not mean that 
the narrative focus should result in flawed gameplay. The story needs to actively engage the 
player and the gameplay must be designed to not disrupt the pace. Also, we find that a 
compelling story can outweigh flawed gameplay mechanics in episodic games. The story is key 
to keeping a player’s interest alive, but even the worst of gameplay cannot be saved by the best 
of plots.  
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Dan Johansson, som med humor och ett aldrig 
sinande engagemang har stöttat oss genom detta arbete. Vi hade inte kunnat få en bättre 

handledare (även om vi aldrig fick den utlovade divanen).  
 

Vi vill även tacka Karin Danielsson-Öberg för tips, råd och förslag på litteratur. Detta har varit 
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1.  Inledning 
Berättelser, i alla dess former, har fascinerat och underhållit oss i flera århundraden. Från att 
muntligt ha förts vidare från generation till generation, till dagens digitalisering av olika 
berättelsemedier, där det är möjligt att med ett klick streama actionpackade Hollywood-filmer, 
läsa dramatiska romaner eller ladda hem äventyrliga spel. Vi som människor har alltid funnit ett 
värde i berättelser, vilket visar sig i alla de olika former vi har för att få ta del av dessa, och det 
faktum att vi ständigt utvecklar våra berättelseformer. 

Spel är ett särskilt område som ständigt utvecklas på den berättande fronten. Spel är en form 
av interaktivt berättande, vilket innebär att användaren deltar i uppbyggandet av berättelsen. 
Med detta menas allt från att styra en karaktär till att spelaren får bestämma hur berättelsen ska 
fortsätta med hjälp av konkreta valsituationer inbyggda i spelet. Spel är inte den enda typen av 
interaktivt berättande, men det är den mest populära formen, då spelbranschen, enbart i 
Sverige, omsätter närmare sex miljarder kronor. (Datorspelsbranschen, 2014).  

Det är vida debatterat huruvida spel överhuvudtaget kan förmedla en berättelse. Juul (2001) 
menar att spel innehåller många berättelse-element, men att interaktiviteten gör att det skiljer 
sig från det “klassiska berättandet”. Han menar att det inte går att ha interaktivitet och narrativ 
samtidigt. Calleja (2011) menar att interaktivitet snarare genererar berättelse än att exkludera 
den. Vi förhåller oss mer till Calleja i detta arbete. Vi menar på att spel är mer än kapabla att 
förmedla en berättelse och att interaktiviteten snarare genererar en större möjlighet till olika 
upplevelser av en berättelse. 

En ny trend inom spelberättande är att, likt tv-serier, dela upp berättelsen i mindre delar som 
släpps en efter den andra. Fenomenet är inte nytt, men det blev populärt i och med att titlar som 
Telltales “The Walking Dead”1 slog igenom och vann många priser. Flera spelföretag ville 
upprepa denna framgång, och på så sätt började episodiskt berättande blomstra inom 
spelindustrin.  

1.1. Bakgrund 
Det finns ingen exakt konsensus rörande vad som definierar episodiskt berättande. Det finns 
även diskussioner huruvida berättandet är episodiskt eller serialiserat. Sanchez (2007) hävdar 
att episodiskt berättande innebär att en berättelse blir uppdelad i fristående delar, men som 
fortfarande är del av en större helhet; en rad episoder i en serie. Varje episod är begränsad i 
längd, och blir tillgänglig för allmänheten på en fördefinierad, relativt kort tid som utgör en 
säsong.  

Dowd, Fry, Niederman och Steiff (2013) hävdar istället att episodiskt berättande byggs upp 
av återkommande “avsnitt” med samma karaktärer och samma situationer, men med olika 
problem eller mysterium att lösa. Efter varje avsnitt är problemet löst och allt återgår till det 

                                                
1  https://www.telltalegames.com/walkingdead/season1/ (Hämtad: 2015-03-24) 
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normala. De hävdar att episodiskt berättande tillåter tittare och/eller spelare att uppleva 
episoderna i vilken ordning som helst utan att detta tar någonting från upplevelsen. Ett exempel 
på detta skulle kunna vara en kriminalserie på tv. Serien har sina karaktärer och sin arbetsplats, 
men för varje avsnitt får karaktärerna ett nytt fall att arbeta med. Vid sidan av episodiskt 
berättande pratar författarna även om serialiserat berättande. Denna typ av berättande skiljer 
sig från episodiskt berättande på så sätt att karaktärer utvecklas från en episod till en annan, en 
händelse i ett avsnitt kan påverka senare avsnitt. Det finns alltså en förutbestämd ordning, eller 
en “röd tråd”, för hur tittare och/eller spelare ska ta del av denna berättelse för att dessa ska 
förstå vad som händer och få ut så mycket som möjligt av upplevelsen.  

Som tredje perspektiv pratar Denson och Jahn-Sudmann (2013) om digital serialitet inom 
spel. De påstår att en rad iterativa nivåer eller världar inom ett spel visar på serialitet, olika 
banor som spelaren måste ta sig igenom. De påstår även att en mängd spel med samma 
karaktärer, ex. Super Mario, klassificeras som serialiserat. Spelen behöver inte upplevas i en 
förutbestämd ordning för att uppskattas. 

De spel vi valt att inkludera i vår studie har av sina skapare fått olika beskrivningar på vilken 
typ av spel de är. Ett av spelen har blivit klassificerat som ett episodiskt spel, men de andra två 
har blivit beskrivna som ”fem episoder i en serie” och kallas inte uttryckligen för episodiska spel. 

Vi har valt att i denna studie definiera episodiskt berättande på detta sätt, utifrån vad vi lärt 
oss av föregående exempel:  

Ett spel vars historia delas upp i kortare delar som släpps periodvis med ett uppehåll på 
oftast två-tre månader (undantag finns, med uppehåll på hela år mellan episoderna). 
Berättelsen drivs framåt med återkommande karaktärer och liknande situationer, och varje 
avsnitt har ett nytt fokus men berör fortfarande den grundläggande berättelsen.  

Enligt den definition som vi har fastslagit kan “Wing Commander: Secret Ops”2 räknas som 
ett exempel på ett av de tidigaste episodiska spelen. Spelet kom ut 1998 och släpptes exklusivt 
för Internetnedladdning. Syftet var att testa en prototyp av en ny leveransplattform, en 
föregångare till dagens digitala spelplattformer såsom Steam3. Företaget bakom “Wing 
Commander”, Origin Systems4, hade som mål att lära sig nyttja det nya fenomen som var 
Internet, och samla erfarenheter och kunskap för att förbättra och marknadsföra denna 
plattform. (Dunkin, 1998; Rojas, 2002) Spelet fick dock ett dåligt mottagande av spelarna och 
avslutades tidigare än planerat. Anledningen var att dåtidens Internet och datorer inte hade 
kapacitet nog för att klara av belastningen med att ladda ner spel.5 Idag finns “Secret Ops” att 
köpa som en del av “Wing Commander 5: Prophecy Gold Edition”6 på digitala spelplattformer.  

                                                
2  http://www.ign.com/games/wing-commander-secret-ops/pc-9977 (Hämtad: 2015-03-24) 
3 http://store.steampowered.com/?l=swedish (Hämtad: 2015-03-27)  
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_Systems (Hämtad: 2015-03-27) 
5 http://www.wcnews.com/wcpedia/Category:Wing_Commander:_Secret_Ops (Hämtad: 2015-03-24) 
6  http://www.gog.com/game/wing_commander_5_prophecy (Hämtad: 2015-03-27) 
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Det dröjde således innan episodiska spel slog igenom på spelmarknaden. Vändpunkten kom när 
Telltale Games (TTG), våren 2012, lanserade första episoden av spelet “The Walking Dead”, 
baserat på serietidningen7 och tv-serien8 med samma namn. Detta var dock inte TTG:s första 
spel, utan det senaste i ett antal spel med fokus på episodiskt berättande. Deras första spel “Sam 
and Max: Save the World”9 lanserades 2006, och bestod i slutändan av tre säsonger med 
sammanlagt 16 episoder. Det var dock med “The Walking Dead” som TTG blev ett ledande namn 
inom episodiskt berättande och har sedan dess släppt flera kritikerrosade titlar såsom “The Wolf 
Among Us”10, “Game of Thrones”11 och en andra säsong av “The Walking Dead”12. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka det relativt nya fenomen som är episodiska spel i 
kontrast till kontinuerliga spel där spelaren får hela berättelsen på en gång. Vi vill med detta 
bidra till ökad förståelse av vad det är som engagerar spelare och får dem att fortsätta spela ett 
spel, trots att de inte får hela berättelsen på en gång. För att uppnå detta har vi ställt följande 
frågor:  
 

• Hur utmärker sig narrativen i episodiska spel i kontrast med spelares tidigare 
erfarenheter av kontinuerliga spel? 

• Vilka krav ställs på spelmekanik gällande episodiska spel? 
• Hur kan dessa skillnader och likheter användas för att skapa en mer engagerande 

speldesign och behålla spelarens intresse för ett spel? 
 
Genom att utforska detta är det möjligt att belysa och analysera de delar som gör episodiskt 
berättande unikt och framgångsrikt. Detta kan sedan vidare analyseras i förhållande till 
kontinuerligt berättande. På så sätt kan detta ge en grund för spelskapare att förstå vad som gör 
berättelser fängslande och hur denna vetskap kan användas till att skapa mer engagerande 
berättelsemodeller.  

För att utreda dessa frågor och avgränsa studiens omfång har vi genomfört en uppsättning 
speltester av tre spel med episodiskt upplägg. Varje spel tilldelades ett antal spelare, och varje 
spelsession avslutades med en intervju. Samtliga delar av studien spelades in och 
transkriberades. 
 
 
 
                                                
7 http://www.thewalkingdead.com (Hämtad: 2015-05-22) 
8 http://www.imdb.com/title/tt1520211/ (Hämtad: 2015-05-22) 
9 http://www.telltalegames.com/samandmax/ (Hämtad: 2015-03-24) 
10 https://www.telltalegames.com/thewolfamongus/ (Hämtad: 2015-04-21) 
11 https://www.telltalegames.com/gameofthrones/ (Hämtad: 2015-04-21) 
12 https://www.telltalegames.com/walkingdead/ (Hämtad: 2015-05-11) 
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2. Teori  

2.1. Episodiskt och serialiserat berättande  
Begreppet episodiskt berättande kommer från tv-branschen och beskriver det sätt som vissa tv-
serier bygger upp sina avsnitt på. Tv-serier karaktäriseras av att berättelsen bryts upp i mindre 
akter, som inte följer varandra i direkt ordning utan åtskiljs av exempelvis reklampauser. Med 
detta som förutsättning har tv-berättandet fått skapa och modifiera verktyg för att hjälpa sina 
tittare att förstå berättelsens helhet. Det är på så sätt narrativa verktyg såsom ”tillbakablick”, 
”cliffhangers” och ”förhandstitt” har uppstått. (Dowd et al, 2013) 

En tillbakablick är en samling klipp från föregående avsnitt som belyser händelser och 
karaktärer som kommer att vara viktiga för det aktuella avsnittet. Detta hjälper tittare som 
exempelvis har missat några avsnitt att förstå var i berättelsen de befinner sig. Cliffhangers är 
ett sätt att, med ett dramatiskt element, avsluta ett avsnitt. En viktig fråga kan ställas (t.ex. “Om 
inte han är mördaren, vem är det då?”) eller att en karaktär befinner sig i en risksituation (t.ex., 
som namnet spelar på, att karaktären bokstavligen hänga från en klippa). Detta ska göra tittare 
investerade i att få veta vad som händer i nästa avsnitt och därmed fortsätta med sitt tittande. 
Förhandstitt är också något som används i slutet av ett avsnitt, exempelvis efter cliffhangern 
men före eftertexterna. I likhet med cliffhangers är förhandstittens syfte att göra tittaren 
intresserad av att fortsätta titta genom att visa ett smakprov vad som kommer i framtida avsnitt.  

Som tidigare nämnts anser Dowd et al (ibid) att tv-serier med episodiskt berättande 
karaktäriseras av ett format där samma karaktärer i samma miljö får ett nytt problem att lösa 
varje vecka. Problemet blir löst inom episodens tidsram, allt blir som vanligt igen tills nästa 
avsnitt då ett nytt problem dyker upp. Varje avsnitt har en färdig berättelse och det finns inte en 
större övergripande berättelsekontext som pågår över flera avsnitt. Dowd et al nämner tv-serier 
såsom “The Simpsons”13 som ett exempel på episodiskt berättande. Familjen Simpson har alltid 
bestått av samma fem karaktärer (Homer, Marge, Bart, Lisa och Maggie) som bor i staden 
Springfield. I varje avsnitt stöter de på ett nytt problem, exempelvis att Homer blir av med sitt 
jobb. I slutet av avsnittet har dock Homer lyckats få tillbaka sitt jobb och allt är som vanligt igen.  

Motsatsen till episodiskt berättande, alltså en tv-serie med en berättelse som sträcker sig över 
flera avsnitt kallas för serialiserat berättande. I serialiserat berättande fastställs ett mål för varje 
säsong (alltså alla avsnitt som sänds efter varandra under en period) och vägen dit berättas i 
varje avsnitt. Med mer tid att utveckla berättelsen skapas möjligheter att mer djupgående 
utforska karaktärer och specifika element i berättelsen. Dessa kallas för ark och är 
grundläggande för att guida utvecklingen av karaktärer och berättelse i flera episoder. Ett 
exempel på ett berättelse-ark är i tv-serien “How I Met Your Mother”14 där den stora frågan är 
vem som är mamman till huvudkaraktärens barn. Ett karaktärs-ark är t.ex. karaktären Arya 

                                                
13 http://www.imdb.com/title/tt0096697/ (Hämtad: 2015-05-22) 
14 http://www.imdb.com/title/tt0460649/ (Hämtad: 2015-05-22) 
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Stark, som i tv-serien Game of Thrones15 transformeras från adlig flicka till hämndlysten 
mördare. Ett bra ark lockar tittaren till att aktivt engagera sig i tv-serien och motiverar denna att 
fortsätta titta.  

Dowd et al (ibid) menar att tv-serier med episodiskt berättande som har pågått i tio år eller 
mer slutar vara episodiska. Detta för att skådespelarna blir äldre och därmed åldras även 
karaktärerna och de förhållanden de har med varandra. När detta sker försvinner “allt blir som 
vanligt igen”-faktorn som karaktäriserar episodiskt berättande, eftersom det plötsligt finns en 
kontinuitet d.v.s. karaktärerna var en gång unga och nu har de blivit gamla. Undantaget är 
tecknade serier, eftersom den visuella åldern på dessa aldrig behöver förändras om inte 
produktionsbolaget önskar det.  

2.2. Narrativa komponenter i spel 
Narrativ har använts som en förkortning av begreppet narrativt ark. Det narrativa arket är 
således ramverket som innehåller den kedja av händelser som tillsammans bildar berättelsen. 
Detta ramverk beskriver ett mer klassiskt berättande, såsom berättelsen i en bok. Enligt 
Bizzochi (2007) är termerna narrativ och det narrativa arket två skilda begrepp. Han har skapat 
ett ramverk för att analysera olika narrativa komponenter i ett spel.  

Dessa komponenter är: 
 

• Berättelsevärlden: Miljön i spelet.  
• Karaktärerna: Varelserna som befinner sig i berättelsevärlden.  
• Känslor: Både de som uppvisas av karaktärerna och de som upplevs av spelaren. 
• Det narrativa gränssnittet: Hur väl spelets gränssnitt (d.v.s. menyer och objekt m.m.) 

svarar till berättelsens tema, exempelvis att ett spel som utspelas i medeltida miljö har 
ett gränssnitt som reflekterar detta. 

• Mikro-narrativ: De små berättelserna som händer inom spelets kontext, exempelvis 
sidokaraktärer som interagerar med varandra utanför spelarens interaktion med dessa.  

 
Bizzochi menar att en analys av ett spels narrativ utifrån dessa komponenter kommer att leda 
till en större förståelse för berättelsens betydelse i processen att skapa en mer underhållande 
spelupplevelse.  

2.3. Narrativ teori: Vad spel och berättelser har gemensamt  
Enligt Aarseth (2012) har spel och berättelser ett antal gemensamma komponenter, dessa är 
berättelsevärld (inom spel, alltså spelvärld (world)), karaktärer (agents), objekt (objects) och 
händelser (events). Alla spel och berättelser innehåller dessa element, men de utnyttjas på olika 
sätt, beroende på spelet och vilken typ av berättelse som ska berättas. Aarseth använder även 

                                                
15 http://www.imdb.com/title/tt0944947/ (Hämtad: 2015-05-22) 
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ordet ”ontic” som vi översätter till ontisk. Ontiska dimensioner är aspekter vi kan erfara, sådant 
som finns och existerar (OED, 2015). (Se figur 1)  

 
 

 
Inom spelforskning används ofta två begrepp; narratologi och ludologi. Narratologi är ett 
begrepp för den vetenskapliga läran om berättelsekonsten (NE, 2015). Ludologi definieras som 
läran om lekar och spel (NE, 2015). Det betyder att ludologi inte handlar om berättelser utan om 
handlingar och händelser. Ludiska aktiviteter innefattar allt som kan uppfattas som lek. 
Spelmekanik är en speciell underkategori av ludiska aktiviteter, eftersom att denna tillåter oss 
att ”leka i spel”. (Salen & Zimmerman, 2004) Begreppet har kommit att till största del syfta till 
läran om datorspel. Aarseth (2012) väver samman begreppen narratologi och ludologi med de 
fyra ontiska dimensionerna i variabelmodellen, som visar vad som gör spel ludiska (ludic pole) 
eller narrativa (narrative pole) (se figur 1). De ontiska dimensionerna kan även ha olika nivåer i 
Aarseths modell. Ett exempel på detta är att spel vid den narrativa polen tenderar ha karaktärer 
vars ontiska nivå är "djupa, rika och runda". 

Enligt variabelmodellen kan ett spel luta mer åt ett fokus på narratologi eller på ludologi. Ett 
spel med narratologiskt fokus har begränsat spelutrymme, statiska objekt, runda karaktärer och 
rent berättande. Ett spel med ludologiskt fokus är däremot ett öppet spelutrymme, dynamiska 
objekt, botar och ingen berättelse. Det finns även spel som placerar sig någonstans i mitten som 
innehåller element från båda polerna. 

2.3.1. Spelvärld 
Spelvärldar kan vara linjära, vilket innebär att hela berättelsen är utformad från början till slut, 
händelser sker i en bestämd ordning. De kan också vara icke-linjära, vilket är motsatsen och 

Figur 1: Aarseths variabelmodell (2012) 
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innebär att händelser kan ske i den ordning som spelaren önskar. Spelvärldar kan vara helt 
öppna, vilket innebär att det inte finns förutbestämda händelser utan spelaren styr allt och kan 
utforska i den ordning denne vill. Allt detta påverkar hur spelets struktur upplevs av spelaren. 
Spelvärlden består av den miljö som spelaren kan röra sig inuti samt den miljö som syns men 
inte kan nås, dessa kallas för ludiska och extra-ludiska områden. Exempelvis i spelet “The 
Walking Dead” kommer spelaren finna sig i en trädgård. I trädgården finns det en grind ut till 
gatan, som spelaren inte kan gå igenom förrän denne har genomsökt huset. Omgivningen som 
syns på andra sidan grinden är extra-ludisk eftersom spelaren kan se men inte nå denna.  

2.3.2. Objekt  
Objekt delas in i fem kategorier beroende på vad spelaren kan göra med dessa; de kan vara 
statiska objekt som spelaren inte kan interagera med, exempelvis byggnader. De kan även vara 
statiska men interaktiva, byggnader i spel som “Assassin's creed”16 är ett exempel på detta. I det 
spelet är byggnaderna statiska men spelaren använder dem för att, bland annat, klättra och för 
att ta sig runt i spelvärlden.  

Vissa objekt kan vara förstörbara. De kan även tillåta spelaren att göra ändringar och 
modifieringar, ett exempel är “The Sims”17 där spelaren kan ändra på inredningen i sitt hus. 
Objekt kan även skapas av spelaren. Exempel på denna typ av objekt kan vara när spelaren får 
ett recept till en hälsodryck men är tvungen att samla ihop ingredienserna och tillaga den själv. 
Vissa objekt kan slutligen uppfinnas av spelaren. Dessa objekt har få recept eller riktlinjer för 
hur de ska skapas, det är i stor utsträckning endast spelarens fantasi som sätter gränser. Ett 
exempel är spelet “Spore”18 där spelarens uppdrag är att från mikro-organism-nivå utveckla en 
utomjordingsras som kan se ut och bete sig hur som helst. Alla objekt är av värde och kan 
kombineras på olika vis för att skapa olika typer av spel.  

2.3.3. Karaktärer 
Karaktärer spelar en väsentlig roll i spel och är, enligt Aarseth, den näst viktigaste delen, efter 
spelvärlden. Karaktärerna kan delas in i tre kategorier, som följer; botar, som inte har några 
specifika karaktärsdrag. De är robotar som inte har något djup, t.ex. fienderna i “Super Mario”19. 
Det finns så kallade platta karaktärer som har en egen identitet men ingen särpräglad karaktär. 
Sådana karaktärer kan ge spelaren ett uppdrag att utföra, belöna spelaren om denne med 
framgång utför uppdraget men kommer aldrig få något större djup i berättelsen. Den sista 
kategorin är runda karaktärer. Dessa har egna personligheter och bidrar till berättelsen. Dessa 
är oftast centrala till spelets berättelse, men det finns även runda karaktärer som har mindre 
roller. Ett exempel på en rund karaktär är Leonardo Da Vinci i “Assassin's creed”. Det är en 
karaktär som genom spelets gång blir en viktig vän och bundsförvant till spelarkaraktären. En 
                                                
16 http://assassinscreed.ubi.com/en-GB/home/index.aspx (Hämtad: 2015-05-12) 
17 http://www.thesims.com (Hämtad: 2015-05-12) 
18 http://www.spore.com (Hämtad: 2015-05-21) 
19 http://mario.nintendo.com (Hämtad: 2015-05-22) 
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viktig skillnad mellan de platta och de runda karaktärerna, är att de runda måste utvecklas 
under berättelsens gång, medan de platta förblir desamma.  

2.3.4. Händelser 
Det finns kärnhändelser och satellithändelser i alla berättelser. Kärnhändelser är de händelser 
som gör historien till det den är och skulle dessa plockas bort, är det inte längre samma 
berättelse. Ett exempel på detta är att Askungen20 måste tappa en av sina glas-skor. Utan denna 
händelse är det inte längre berättelsen om Askungen, och genom att placera denna händelse i en 
annan berättelse kommer vi se kopplingen till berättelsen om Askungen. Satelliter är händelser 
som är utbytbara och endast ändrar detaljer som inte är viktiga för berättelsen. Askungen kan ge 
Guss Guss en bit ost under tiden som hon sjunger en sång, hon kan dock lika gärna inte göra 
det.  

Det finns fyra grupper som händelser kan placeras in i;  
 
• Helt planerad; En ren berättelse där allt redan är förutbestämt och spelaren inte kan 

ändra på något utan bara följa spelets redan skrivna händelseförlopp.  
• Dynamiska satelliter; Den delen av berättelsen där spelaren får kontrollera en karaktär.   
• Dynamiska kärnor; Spelaren ställs inför olika val, eller vägskäl, som kommer förändra 

berättelsen beroende på de val spelaren gör.  
• Kärnlös; Berättelser som helt saknar kärna och klassas som rent spel. Ett exempel på 

detta är “Minecraft”21, som inte har någon förutbestämd berättelse alls utan spelaren 
placeras i spelvärlden och kan i princip göra vad som helst.  

 2.4. Immersion 
Enligt Ermi och Mäyrä (2005) är immersion ett begrepp som används för att beskriva hur 
försjunken en person kan bli i en berättelse, vare sig den är digital eller ej. Immersion kan 
beskrivas vidare som dels viljan att tillåta sig uppslukas av berättelsen, och dels att aktivt 
engagera sig i den. Immersion är något som upplevs individuellt och kan påverkas av yttre 
faktorer såsom exempelvis miljö och tidigare erfarenheter. Detta innebär att immersion är ett 
multidimensionellt fenomen. Dessa dimensioner kan särskiljas till tre kategorier, som är 
utmaningsbaserad immersion, fantasifull immersion och sensorisk immersion.  

Den utmanings-baserade immersionen sker då spelaren utmanas att till sin bästa förmåga 
exempelvis lösa problem eller klara en spelnivå på snabbaste möjliga tid. Ett exempel på ett 
utmaningsbaserat spel är “Super Meat Boy”22, där utmaningen står i spelets extrema 
svårighetsgrad. När spelaren dör, och börjar om visas ett “spöke” av dennes föregående 
spelförsök. Detta för att både håna och hjälpa spelaren att undvika liknande misstag. 

                                                
20 http://www.imdb.com/title/tt0042332/ (Hämtad: 2015-05-22) 
21 https://minecraft.net (Hämtad: 2015-05-12) 
22 http://supermeatboy.com (Hämtad: 2015-05-12) 
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Fantasifull immersion gör spelaren djupt investerad i spelets berättelsevärld, karaktärer och 
händelser. Spelaren blir således absorberad i berättelsen och kan exempelvis relatera till och 
identifiera sig med spelets karaktärer. Ett exempel på ett spel som utnyttjat fantasifull 
immersion är Dragon Age23 som uppmuntrar spelaren att aktivt fylla i luckor i berättelsen själv, 
såsom spelarkaraktärens bakgrund och motivationer.  
 Sensorisk immersion syftar på det som är estetiskt tilltalande för spelaren, såsom bild och 
ljud. Spelarens stimuleras av dessa komponenter som tillsammans skapar berättelsevärlden och 
dess stämning.  

3. Metod 
Arbetet inleddes med en litteratursökning för att skapa en grund för vår argumentation och för 
att ta fram underlag för valet av spel och utformningen av speltester. Litteratursökningen 
innefattade artiklar, böcker, rapporter och spelforum. Vi sökte litteratur som innefattade 
nyckelbegreppen: spel, episodiskt, narrativ, storytelling och immersion. Vi försökte även hålla 
oss till relativt unga källor då spelbranschen är i ständig utveckling och forskning kring ämnet 
snabbt blir utdaterat. De undantag vi har i denna studie är källor som beskriver äldre spel och 
fungerar som en jämförelse till nutida spelforskning. Vi försökte hitta forskning som berörde 
både klassiskt berättande, som film, och tv-serier, och interaktivt berättande, som återfinns i 
spel. I litteratursökningen försökte vi även förhålla oss till den spelmarknaden som finns i 
Europa, och sökte därefter statistik som beskrev de europeiska spelarnas vanor. 

Nästa steg i arbetet var en användarstudie, där vi placerade deltagare framför episodiska spel 
och observerade processen som sedan följdes upp med intervjuer. Syftet var att undersöka hur 
episodiskt berättande utmärker sig gentemot kontinuerligt berättande. 

Våra krav på studiens deltagare var att de skulle ha någon form av tidigare erfarenhet inom 
digitala spel, oberoende av vilket format detta innefattade. Deltagarna skulle även ha tidigare 
erfarenhet av kontinuerligt berättande, för att på så sätt kunna göra jämförelser mellan 
episodiskt berättande i spel och sina tidigare erfarenheter. I kontinuerligt berättande 
innefattade vi fler berättelsemedium än enbart spel, för att deltagarna skulle kunna dra fler 
paralleller till berättelser de tagit del av. 

3.1. Förhållningssätt till forskningsetiska principer 
För att på ett etiskt sätt kunna bedriva vår forskning förhöll vi oss till vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
(Vetenskapsrådet, 1990) 

I samband med första kontakt med deltagare informerade vi om studiens syfte och upplägg. 
Vi valde att inte inkludera omyndiga personer i vår studie, och alla deltagare gav sitt samtycke 
för medverkan. Vidare lät vi respektive deltagare bestämma tider för sina sessioner och byggde 
                                                
23 http://www.dragonage.com/ (Hämtad: 2015-05-12) 
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upp ett schema utifrån deras önskemål. Vid problem eller avhopp försäkrade vi deltagare om att 
det inte skulle innebära något negativt för dem. Vi löste problemen efter bästa förmåga utan att 
deltagare skulle behöva känna någon skuld. I vårt arbete hanterade vi inte känsliga uppgifter; 
det var inte relevant för vårt syfte. Vi informerade däremot deltagare om att deras medverkan 
skulle förbli helt anonym. Samtliga deltagare tilldelades kodnamn. All data hanterades endast av 
oss forskare. Slutligen: uppgifter insamlade i detta arbete har endast använts av oss. 

3.2. Val av Spel 
När det kom till att välja spel för studien ville vi ha spel vars genrer skilde sig från varandra. 
Genom att använda spel med olika genrer försäkrade vi oss om att våra slutsatser inte baserades 
på en specifik genre inom spel. De varierande spelen gav oss större möjlighet att fokusera på 
berättelseelement och uppbyggnad av spelen i sig, istället för att analysera uppbyggnaden av en 
genre.  

I processen för att välja spel gick vi igenom en mängd olika förslag som uppfyllde vår 
definition för episodiskt berättande. För vår studie var det även avgörande att minst två 
episoder redan var släppta, eftersom deltagarna skulle spela just två episoder och på så sätt få 
känna av “fortsättning följer” och sedan kunna diskutera hur väntan upplevdes och hur 
fortsättningen fungerade. Deltagarna fick vänta i max ett dygn på att spela episod två, utom i ett 
fall där en deltagare blev sjuk och spelade sin andra session fem dagar senare. Anledningen till 
varför vi strävade efter ett mellanrum på max ett dygn var den begränsade tiden vi hade till att 
utföra studien. Vi hade som mål att färdigställa studien på två veckor, och för att få alla 
deltagares schema att passa in blev den bästa lösningen att placera den andra spelsessionen 
inom ett dygn efter den första. (Se bilaga 1) 

Efter internetsökningar identifierade vi först och främst olika spelförslag. Vi letade även efter 
grundläggande information om spelen, för att få en djupare förståelse av vad de olika spelen 
innefattade, vad de handlade om och hur de spelades. Likaså tittade vi på spelarbetyg och 
recensenters betyg om spelen. Vi ville att de olika spelen skulle ge oss ett bra underlag för 
diskussion, vilket även det var en av anledningarna till att spelen skulle vara olika 
berättelsemässigt.  

Många av de spel vi undersökt närmare var utvecklade av studion “Telltale Games”, som för 
tillfället är ett av de största företagen som använder sig av episodiskt berättande, och har flest 
välkända titlar. För att undvika att representera en specifik studio begränsade vi oss till ett spel 
per studio, och detta var den första gallringen. Det var även viktigt att de valda spelen var 
tillräckligt olika berättelsemässigt för att vi skulle få olika resultat, men inte så olika att vi inte 
kunde jämföra de olika spelen med varandra och fortfarande få relevant data.  

När vi värderade de olika spelförslagen ville vi att samtliga spel i studien skulle ha liknande 
betyg från spelare och recensenter. Detta för att vi, som sagt, ville undersöka olika genrer av 
spel, och för att göra detta på ett “rättvist” sätt ville vi att spelen skulle ha liknande betyg. 
Genom detta skulle vi kunna undersöka varför de valda spelen fått de betyg de fått. Vad som 
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gjort spelen bra, och vad som gjort dem dåliga. På detta sätt ansåg vi oss kunna dra slutsatser 
om hur bra episodiska spel byggs upp. Det var även viktigt för oss att vi inte valde spel beroende 
på egna personliga åsikter. Genom att använda oss av betyg från spelare och recensenter 
minimerade vi påverkan av resultaten från vårt håll.  
 
De spel vi valde att inkludera i vår studie var:  
 
Kentucky Route Zero24, (KRZ): Utvecklat av Cardboard Computer, 2013.  

Conway jobbar som leverantör för en antikbutik. Han får i uppdrag att leverera ett paket 
till en adress vid namn Dogwood Drive och för att komma dit måste han hitta till den 
mystiska vägen som kallas för “Route Zero”. (Se figur 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 http://kentuckyroutezero.com/  
http://store.steampowered.com/app/231200/ (Hämtade: 2015-03-24) 

Figur 2: Kentucky Route Zero. 
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The Walking Dead25, (TWD): Utvecklat av Telltale games, 2012.  
Lee Everett finner sig själv i början av en zombieapokalyps. Allt blir en fråga om liv eller 
död men det är inte bara zombies som är ett problem när Lee försöker hålla sig själv och 
sin nyfunna vän, Clementine, vid liv. (Se figur 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25  https://www.telltalegames.com/walkingdead/season1/   
http://store.steampowered.com/app/207610/ (Hämtade: 2015-03-24) 

Figur 3: The Walking Dead.  
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Life is Strange26, (LIS): Utvecklat av DONTNOD Entertainment, 2015.  
18-åriga Max Caulfield upptäcker en dag att hon kan spola tillbaka tiden. Samtidigt som 
hon försöker lösa gåtan med hennes nyvunna krafter uppdagas det även att en student 
har försvunnit och Max försöker ta reda på vad som har hänt. Detta blandas med 
tonårsdrama och etiska dilemman gällande mobbning och självmordstankar. (Se figur 4)  

 

 
 
För att undvika senare problematik när det kom till observationer valde vi att själva spela spelen 
för att i första hand utsätta oss för berättelserna så att vi inte skulle vara mer intresserade av 
dessa än de deltagare vi skulle observera; i andra hand för att få en förståelse och uppfattning 
för hur spelen kombinerar berättelse och spelmekanik. 

Rent generellt uppmärksammade vi följande karaktäristiska drag: 
 

• De byggdes upp av “peka-klicka”-interaktioner, vilket innebär att spelare interagerar 
med omgivningen med hjälp av musen. Karaktärer och objekt klickas på för att inleda 
och välja interaktion. Två av spelen tillät spelaren att styra sin karaktär med 
piltangenter, och den tredje använde enbart datormusen. 

• Spelen hade en stor uppsättning av karaktärer, och spelarens val påverkade 
huvudkaraktärens relation till dessa.  

• Alla episoder slutade med någon form av “cliffhanger”.  
                                                
26 http://lifeisstrange.com/  
http://store.steampowered.com/app/319630/ (Hämtade: 2015-03-24) 

Figur 4: Life is Strange. 
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• Spelen lade stor fokus på sin berättelse, antingen genom att använda sig av mycket text 
eller många dialoger. Som spelare spenderade vi mer tid på att föra berättelsen framåt än 
att lösa pussel och slåss mot fiender.  

• Spelen använde sig av ett mer stilistiskt utseende, TWD liknade sin serietidningsförlaga, 
och KRZ använde sig av minimalistisk grafik. Av de tre spelen var LIS den som 
utnyttjade mest “realistisk” grafik men blandade även in mer tecknade element.  

• Samtliga spel använder sig av ambience, vilket syftar på bakgrundsljud och övriga 
ljudeffekter för atmosfär och stämning. 

 
För en överblick av allt vi utforskade under våra egna spelsessioner, se bilaga 2.  
 
Vi har valt spel med fokus på “peka-klicka”-interaktioner dels för att vi inte hittade ett episodiskt 
spel med annan typ av spelmekanik, och dels för att alla spel skulle ha samma typ av interaktion 
så att det inte uppstod stora skillnader i resultatet på grund av det. TWD och LIS använder sig 
båda av tal, men KRZ använder sig av text för konversationer.  

Spelens narrativ drivs framåt med hjälp av en klassisk huvudkaraktär men deras motiv skiljer 
sig stort. De olika berättelserna utspelas i perspektivet hos huvudkaraktärerna, och dessa är 
desamma igenom berättelserna. I KRZ används enbart datormusen för interaktion. Spelaren 
klickar för att få karaktären att gå och interaktioner visar sig genom svarta rutor med symboler 
för “Titta”, “Prata” och “Använd”. KRZ har ingen introduktion med genomgång av spelmekanik. 
TWD och LIS använder sig av knapptangenter för styrning utöver datormusen för interaktioner 
med andra karaktärer och objekt. I dessa spel visar sig interaktioner först när spelaren svävar 
med markören över de objekt eller den karaktär som denne önskar interagera med. Dessa spel 
använder sig av genomgångar av spelmekanik men inte som introduktioner utan snarare som 
invävda delar i den första delen av episoden. Första gången en ny mekanik introduceras ges lite 
information om hur spelaren ska använda sig av denna.  

3.3. Val av/ kontakt med deltagare 
När det kom till att rekrytera deltagare inför vår studie förhöll vi oss mellan åldrarna 18-30, 
eftersom de vanligaste spelåldrarna är 16-34 i Sverige (ISFE, 2012). Vi valde att begränsa 
åldrarna något eftersom vi ville undvika att involvera omyndiga personer i vår studie. 
Tidsramen för vårt arbete medgav inte en eventuell etisk prövningsprocess för en sådan 
medverkan. 
 För att uppnå en, för datainsamlingen, så bra grund som möjligt upprättade vi ett par 
riktlinjer för rekrytering av deltagare. Dessa överensstämde med de riktlinjer som Cote och Raz 
(2015) beskriver för användning i studier av spel. Dessa är som följer; deltagare bör dela 
liknande egenskaper, exempelvis erfarenhet av digitala spel i denna studie. Vi sökte deltagare 
med varierande grad av erfarenhet av dessa, just för att kunna jämföra studiens spel mot deras 
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tidigare erfarenheter. De skulle specifikt inte ha erfarenhet av att ha spelat episodiska spel.  
Något som också bör tas i beaktande är deltagarens förhållande till studieobjektet. Vi ville ha 
“vanliga” spelares perspektiv på berättande och sökte därmed exempelvis inte deltagare som 
jobbade inom spelindustrin.  

Slutligen angående studie av spel bör forskare bestämma vad deras definition av spelare är. 
Detta är också en avgränsning som hjälper sökandet efter lämpliga deltagare. Vi valde att i vår 
studie definiera spelare som personer med erfarenhet av digitala spel. Det spelade ingen roll hur 
mycket erfarenhet utan vi ville få perspektiv från olika typer av spelare.  

Vi skickade ut förfrågningar för medverkan i studien till en mängd olika individer, för att få 
en första kontroll på hur många respondenter vi kunde få tag på. Vi gjorde ett 
bekvämlighetsurval när det kom till kontakten av dessa individer, detta innebär att vi valde att 
kontakta individer inom vår bekantskapskrets. (Hartman, 2004) Vi valde detta sätt på grund av 
att vi inom vår utsatta tidsram inte ansåg oss ha möjlighet att nå ut till en bredare massa. 
Bekvämlighetsurvalet gav oss möjligheten att lättare kontakta och organisera användartesterna.  

I den första kontakten använde vi oss av telefonkontakt och “öga-till-öga”-förfrågningar. I 
detta skede informerade vi individerna om att studien syftade till att behandla berättelser i 
episodiska spel, och att den gick ut på att spela spel i några timmar samt deltagande i intervjuer.  
Efter denna första intressekontroll bestämde vi oss för att tio deltagare skulle ge oss en lämplig 
grund utifrån den tidsram som fanns till förfogande. Vi kontaktade de individer som uttryckt att 
de gärna deltog i vår studie med privata meddelanden på facebook, och byggde upp en lista med 
tio möjliga deltagare och tre reserver. Vi kallade dessa “möjliga deltagare” eftersom vi från första 
kontakt klargjorde att deltagare när som helst fick avbryta eller ångra sig.                                                                                 

Deltagarna fick mer ingående 
information om studien i form av två 
informationsblad och ett tomt schema. I 
det ena bladet tackade vi i förväg för 
deltagande och förklarade hur lång tid 
varje session var planerad att vara, och 
instruerade även deltagarna att kontakta 
oss med tre eller fyra tider under de 
kommande två veckorna som dessa kunde 
medverka. De olika tiderna som fanns för 
“bokning” gick att läsa i det bifogade 
schemat. Det sista informationsbladet 
innehöll information om hur själva studien 
skulle gå till med upplägg och uppdelning. 
För att undvika påverkan från vårt håll när 

Figur 5: Lista över spel och dess respektive 
deltagare. 
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det kom till att distribuera spel, valde vi att slumpmässigt dela ut speltitlar till de olika 
deltagarna. För att hålla deltagarna anonyma i detta arbete valde vi att ge dessa kodnamn som 
korresponderade med det spel de skulle spela. (Se figur 5) 

Under uppdelningen av sessionspass fick en av våra deltagare förhinder vilket resulterade i 
att en reserv fick ta dennes plats. Studien var uppdelad på två veckor med två sessioner per dag. 
Den tid vi avsatte för varje session var fyra timmar, och detta för att ge deltagarna större 
marginaler i sitt spelande. Utifall att någon av deltagarna tog längre tid på sig för att spela 
igenom episoden, ville vi att dessa skulle känna att de fick den tid de behövde för att göra detta 
och att de inte var tvungna att “stressa” igenom berättelsen. Vi var medvetna om att vissa 
deltagare skulle använda mindre tid. 

3.4. Studien 
Studien bestod, som har nämnts, av tre spel. Eftersom studien inkluderade tio deltagare innebar 
detta att varje spel fick tre spelare, förutom LIS som fick fyra. 

Den första delen av studien bestod av en enkät med grundläggande frågor gällande 
deltagarnas tidigare erfarenheter inom spel. Detta för att snabbt få en överblick av erfarenheter 
och på så sätt kunna göra jämförelser mellan tidigare erfarenheter och spelstilar under studien. 
(Se bilaga 3) 
 Nästa del av studien var den första sessionen. För att ge alla deltagare samma förutsättningar 

ville vi använda oss av samma verktyg för 
alla sessioner, alltså samma dator, 
styrmedel och skärmalternativ. Vi försåg 
samtliga deltagare med samma verktyg men 
gav dem möjligheten att själva anpassa 
verktygen till sig själva för högsta möjliga 
bekvämlighet. Det var viktigt att vi tog 
hänsyn till varje deltagares krav för att dess 
skulle få den bästa möjliga upplevelsen av 
sin medverkan. (Se figur 6) 
 Samtliga deltagare använde verktygen 
utan större bekymmer, och en deltagare 
önskade en ökad känslighet på datormusen, 
alltså att markören skulle röra sig snabbare 
med mindre handrörelse.  

Vi ville även utöva studien i en 
kontrollerad miljö, utan att nödvändigtvis 

göra denna för opersonlig och tråkig. Vi ville efter bästa förmåga återskapa en “spelmiljö”, som 
alla deltagare skulle få använda. Det var viktigt att miljön skulle vara hemtrevlig för att på så sätt 
få spelarna att trivas och vara mer bekväma, istället för att sätta dessa i en opersonlig sal där 

Figur 6: Speluppsättning med verktygen som 
tillhandahölls för deltagarnas spelsessioner. 
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känslan av att de var “iakttagna” skulle förstärkas. Vi fick tillåtelse att använda ett rum på Umeå 
Universitet, vilket gav oss möjligheten att till vår bästa förmåga möblera och skärma av ett hörn 

för studien, eftersom rummet sällan 
används av föreläsare eller studenter. För 
att undvika eventuella kollisioner med 
andra studenter och lärare såg vi till att 
officiellt boka rummet för vår studie. (Se 
figur 7) 

Vi använde oss av en tv-skärm på 
ungefär 50 tum, och detta för att vår 
förhoppning var att en stor skärm med bra 
ljud skulle ge deltagare en större möjlighet 
att bli investerade i spelens berättelser, 
och till så stor utsträckning som möjligt 
“glömma” bort att de blev iakttagna. 
Deltagarna skulle använda sig av “Think-
aloud” (Preece, Rogers, Sharp, 2013). 

Denna metod innebär att deltagare tänker högt. De skulle prata om vad de såg och vad de 
upplevde under sessionens gång. Syftet var att få deras tankegångar externaliserade. Under 
sessionen satt vi som observatörer bakom deltagaren och förde anteckningar samtidigt som vi 
spelade in ljud med en mikrofon.  

Observationer används för att i realtid titta på beteenden och händelser hos individer och 
miljöer. Vi utförde ostrukturerade observationer, vilket innebär att vi noterade allt hos 
deltagarna. En ostrukturerad observation använder inte förutbestämda kriterier för vad som ska 
observeras utan används istället i upptäckande syfte. (Hartman, 2004) Genom att observera 
deltagarna under sessionerna kunde vi uppmärksamma just beteenden och reaktioner hos 
deltagarna. Fördelen med att använda både observationer och intervjuer är att dessa 
kompletterar varandra. Minnet av ett ögonblick eller en händelse kan mentalt modifieras, och 
därför skilja sig från verkligheten. Genom att använda både observationer och intervjuer kunde 
vi jämföra reaktioner med senare kommentarer från intervjuerna för att på så vis få en djupare 
förståelse av deltagarnas upplevelser, och därmed få en bra grund för senare analys. 

Den första intervjun var mer ytlig och syftade till att låta deltagarna återberätta händelserna 
och för att vi som observatörer skulle få en större förståelse för vad dessa upplevde under sina 
spelsessioner. Intervjun efter session två var mer omfattande på så sätt att den berörde de båda 
episoderna och gick in djupare på vad spelarna tyckte och tänkte om sina spelsessioner. Under 
intervjuerna var det viktigt att deltagaren inte hade allt för bra kontakt med den ansvariga, för 
att på så sätt undvika allt för “vänskapliga” svar eller följdfrågor. För att underlätta detta 
ändrade vi intervjuansvarig utifrån hur bra kontakt denna hade med varje deltagare. Utöver 
detta fanns det alltid minst två observatörer på plats under spelsessionerna/intervjuerna. Vi 

Figur 7: Speluppsättningen i helhet. 
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tilldelade varandra roller såsom spelinstruktör, ansvarig för intervju och om alla tre var 
närvarande, en extra observatör. Detta för att hålla en så professionell profil som möjligt och 
inte förvirra deltagaren om vem denne skulle fokusera på. För att vi inte skulle influera spelaren 
under spelsessionen nyttjade vi olika fysiska tecken såsom vinkningar och liknande. Detta för att 
på ett icke störande sätt kommunicera saker såsom “Behöver den här spelaren assistans?” eller 
“Uppfattade ni detta?”. Även efter sessioner och intervjuer reflekterade vi tillsammans över vårt 
beteende och hur vi skulle bibehålla vår neutrala ställning gentemot spelaren.  

När den första intervjun var avklarad, tackade vi för dagen. Följande dag var det dags för 
nästa session. Denna inleddes med en kortare intervju med frågor om gårdagens spelsession för 
att ge deltagare en chans att själva komma ihåg vad som hände och komma in i rätt tankesätt.  
Session två var uppbyggd på samma sätt som den föregående, med observatörer och 
ljudinspelning. Under båda sessionerna var det viktigt för oss att inte påverka deltagarna, vi satt 
därför helt tysta och försökte i så stor utsträckning som möjligt låta deltagarna ta sig igenom 
spelen utan någon assistans från oss. När det däremot blev aktuellt med lite assistans såg vi till 
att detta skedde med hjälp av frågor och ledtrådar som gav deltagarna möjligheten att själva 
klara av de hinder de stötte på. För att undvika allt för stor påverkan från oss såg vi till att aldrig 
ge direkta svar på frågor. Även denna session avslutades med en intervju, och som blivit nämnt 
var denna mer genomgående. För en överblick av studiens utformning, se bilaga 1.   
 Efter studien blev vi kontaktade av några deltagare som ville berätta att de hade köpt en egen 
kopia av spelet de testat i studien.  

3.5. Intervju 
Vi valde att utföra individuella intervjuer som var semi-strukturerade. Semi-strukturerade 
intervjuer är en teknik som använder sig av både öppna och slutna frågor. Slutna frågor är 
sådana som intervju-objektet endast kan svara ja eller nej på. Öppna frågor motiverar 
intervjudeltagaren däremot att reflektera över sina svar, såsom varför de har sagt ja eller nej på 
en föregående fråga. I en semi-strukturerad intervju är den ansvarige förberedd med en 
uppsättning frågor som grundas i frågeställningar. Tanken är att alla intervjuer som utförs ska 
hålla samma ämne, och samma grundfrågor ska diskuteras. Intervjuaren har således kontroll att 
alla som deltar i intervjuerna får samma grund. Utöver dessa grundfrågor är sedan tanken att 
den som för intervjuerna ska uppmana den intervjuade att utveckla sina svar. Detta går att 
uppnå med hjälp av bland annat följdfrågor. En viktig sak att tänka på i utformandet av frågor 
inför intervjun är att inte ställa ledande frågor för att hålla studien så neutral som möjligt. 
(Preece, Roger & Sharpe, 2013) 

Vi valde att utföra individuella intervjuer för att deltagarna skulle känna att de var bekväma 
att dela med sig av sina upplevelser från spelsessionen. I kontrast till fokusgrupper, där flera 
deltagare diskuterar tillsammans, tillåter individuella intervjuer mer tid för deltagaren att 
fundera och tänka över sina svar. De behöver dessutom inte “tävla” med andra deltagare om att 
få fram sina tankar. Individuella intervjuer är på så vis ett bra sätt att få mer djupgående 
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information om ämnet i fråga, i det här fallet spelarens tankar och känslor om sina 
spelupplevelser. (Cote & Raz, 2015) 

I intervjuerna utformade vi frågorna för att beröra både berättelsen i helhet och specifika 
aspekter. Vi baserade vår intervju på de riktlinjer som Cote och Raz (ibid) påstår utgör en bra 
intervju. Detta innebar att vi skapade en intervju-guide med en struktur för hur intervjuerna 
skulle utföras samt vilka frågor vi skulle ställa. Vi började spelsessionerna med att återigen 
introducera deltagaren till studien och vad denne kunde förvänta sig. Sedan fick deltagaren 
svara på en enkät vars syfte var att visa vilken typ av spelare denne var. Efter spelsessionen 
började vi intervjun med frågor som spelaren enkelt skulle kunna besvara, som exempelvis “Vad 
tyckte du om spelet?” Detta för att göra deltagaren lugn och skapa ett förtroende för oss som 
intervjuade. Därefter alternerade vi ordningen på frågorna för att få större variation på svaren, 
uppmuntra deltagarna att verkligen reflektera över sina svar och på så sätt inte få upprepande 
svar. Med denna metod fick vi ut mer djupgående data som skulle hjälpa att besvara våra 
frågeställningar.   

I förberedelse inför intervjuerna skapade vi även ett sorts protokoll för hur vi själva skulle 
bete oss under intervjuerna. Vi ville att deltagarna skulle känna sig bekväma med att dela med 
sig av sina tankar till oss, och uppmuntra dem till djupare reflektion. Cote och Raz (ibid) menar 
att en forskare under en intervju bör förmedla sin vilja att lyssna på deltagaren. Detta kan 
uppnås bland annat med kroppsspråk såsom ögonkontakt och att nicka samt luta sig framåt. 
Dessa indikerar på att man är intresserad av det deltagaren har att säga. Uppmuntran kan även 
uppnås genom att ställa följdfrågor, men att ha i åtanke är att ge deltagaren mycket utrymme. 
Den som intervjuar ska höras väldigt lite i jämförelse med deltagaren. Dessa är saker som vi 
hade i åtanke både inför och under intervjuerna. 

Vi hade även planerat att utföra gruppintervjuer med de som hade spelat samma spel. 
Deltagarna skulle få en chans att diskutera val och känslor med andra deltagare som genomgått 
samma erfarenhet. På grund av tidsbrist hade vi tyvärr inte möjlighet att utföra dessa.  

Slutligen, efter att studien var klar transkriberade vi alla spelsessioner och intervjuer för att 
kunna samla ihop ett material som vi sedan kunde analysera.  

3.6. Analys 
Inför analysen utgick vi ifrån Bizzochis analytiska ramverk för spelberättande och Aarseths 
variabelmodell (Se figur 1, på sida 6). Vi observerade ett antal visuella, narratologiska och 
ludologiska komponenter hos varje spel. Med grund i Aarseths variabelmodell skapade vi en 
omarbetad variant som översatts, till svenska, och begränsats till de begrepp som vi berört i det 
här arbetet. Vi valde att bevara de flesta begrepp som använts, men korrigerade ”värld”. Den 
ursprungliga modellen använde sig av sex olika beskrivningar på värld, vilket vi ansåg 
överflödigt när det kom till episodiska spel. För att simplifiera dessa begrepp och göra dem mer 
passande för episodiska spel kombinerade vi begreppen till två övergripande begrepp. Vi 
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bevarade ”öppen värld” eftersom att det är ett begrepp som beskriver en fullständigt ludisk 
värld. Resultatet blev en avskalad variant av variabelmodellen. (Se figur 8)   

4. Resultat 

Figur 8: Vår variant av variabelmodellen. 

4.1. Kentucky Route Zero  
• Värld: Den är stilistisk på det sätt att den använder sig av minimalistisk grafik, det är 

ingen fokus på detaljer och färgerna är få. Spelvärlden är linjär, för att händelserna sker i 
en bestämd ordning. Deltagaren kan exempelvis inte gå till gruvan före den har besökt 
Weavers hus. Världen har mer ludiska områden än vad den har extra-ludiska. Det som är 
extra-ludiskt visualiseras genom att exempelvis vägen tar slut eller svarta, mörka 
områden.  

• Karaktärer: Conway (huvudkaraktär), Shannon (sekundär huvudkaraktär), Conways 
hund, Weaver (Shannons kusin) och Ezra (vilset barn). Conway upplevdes som en platt 
karaktär då han inte hade lika mycket personlighet som Shannon, som i sin tur 
upplevdes som en rund karaktär. Karaktärerna har inget kroppspråk, och inga 
ansiktsuttryck. Detta har att göra med det minimalistiska formatet. Övriga nämnda 
karaktärer upplevdes som ett mellanting mellan platta och runda, de hade 
bakgrundshistoria men vaga motivationer. De karaktärer som deltagarna i övrigt kom i 
kontakt med var enbart botar.  
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• Känslor: Eftersom karaktärerna varken använder sig av kroppspråk eller har 
ansiktsuttryck så måste deltagaren tolka in känslor till den text de läser. Således uppvisar 
karaktärerna inga känslor rent visuellt.  

• Det narrativa gränssnittet: Spelet har en minimalistisk stil, och detta reflekteras i 
gränssnittet genom att exempelvis menyn endast består av vit text mot svart bakgrund.  

• Objekt: Det finns få objekt att interagera med och dessa är mestadels statiska. 
Berättelsen behöver oftast komma till en viss punkt innan deltagaren kan interagera med 
ett visst objekt.  

• Händelser: Berättelsen är helt planerad, och har dynamiska satelliter. Karaktärernas 
mikro-narrativ (sidoberättelser) utspelar sig före det att Conway blir en del av 
berättelsen och på så sätt innan deltagaren börjar spela spelet.  

 
Enligt våra observationer skulle KRZ luta mer mot den narratologiska polen i vår variant av 
variabelmodellen. (Se figur 9) 

4.2. The Walking Dead  
• Värld: Stilen på världen påminner om tecknade filmer, med skarpa linjer och orealistisk 

grafik. Spelet följer en verklighetstrogen färgskala. Spelvärlden är linjär, för händelser 
sker i en bestämd ordning. Världen har mer extra-ludiska områden än ludiska, då 
deltagaren bara rör sig på en begränsad yta i ett större område.  

• Karaktärer: Lee (huvudkaraktär), Clementine (Lees skyddsling), Kenny och hans 
familj (överlevare), Lilly och Larry (mindre inställsamma överlevare). Karaktärerna 
upplevdes som runda då de alla hade sina egna personliga motivationer och 
bakgrundshistorier. Spelet saknar botar, men resterande karaktärer kan klassificeras 
som en blandning mellan runda och platta. 

• Känslor: Karaktärerna har väldigt uttrycksfulla ansiktsuttryck och kroppspråk. Mycket 
av känslor förmedlas av dialoger och tonen på deras röster.  

• Det narrativa gränssnittet: Text och meny använder sig av ett tecknat utseende i 
samma stil som den övriga spelgrafiken.  

• Objekt: Alla objekt som deltagaren kan interagera med är statiska, men det finns även 
ett stort antal helt statiska objekt.  

• Händelser: Även här är berättelsen helt planerad men har dynamiska kärnor, 
deltagaren får alltså göra val som påverkar berättelsen. De mikro-narrativ som finns i 
berättelsen handlar om karaktärers interaktion med varandra utanför Lees, och 
deltagarens, medverkan.  

 
Även detta spel lutar mer mot den narratologiska polen i vår variant av variabelmodellen. (Se 
figur 9) 
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4.3. Life is Strange 
• Värld: Världens stil eftersträvar en mer tecknad realism, och färger är realistiska. Även 

här är spelvärlden linjär. De ludiska områdena i spelet är relativt stora, och de extra-
ludiska områdena har inte lika mycket fokus vilket gör att deltagaren inte tänker så 
mycket på dem. 

• Karaktärer: Max (huvudkaraktär), Chloe (barndomsvän), Kate (klasskompis), Victoria 
och Nathan (mobbare), David (säkerhetsvakt), Jefferson (lärare). Dessa karaktärer är 
runda, för de har egna unika karaktärsdrag och personligheter. Spelet har botar i form av 
namnlösa elever/invånare som går runt, och även övriga karaktärer kan klassificeras 
som en blandning mellan platta och runda.  

• Känslor: I likhet med TWD har karaktärerna väldigt uttrycksfulla ansiktsutrryck och 
och kroppspråk, samt att mycket av känslor förmedlas via karaktärernas tonläge. 

• Det narrativa gränssnittet: Även här använder sig spelets meny och journal av mer 
tecknade element, liknande det klotter som går att återfinna i unga elevers 
anteckningsböcker. 

• Objekt: Det finns många statiska objekt som deltagaren kan interagera med, men detta 
kan bero på vilken relevans de har för berättelsen. Det finns desto fler objekt som är helt 
statiska.  

• Händelser: Precis om TWD har LIS en helt planerad berättelse med dynamiska kärnor. 
Även här interagerar karaktärer med varandra utanför Max påverkan, och det är detta 
som är spelets mikro-narrativ.  

 
LIS ligger någonstans mitt i mellan den ludiska polen och den narratologiska polen i vår variant 
av variabelmodellen. (Se figur 9) 
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Figur 9: Vår variant av variabelmodellen, inklusive de nämnda spelens positioner utifrån 
våra observationer. 
 
Som påvisas i modellen placeras spelens olika narrativa komponenter på olika nivåer mellan de 
olika polerna. Spelen kan ha flera punkter inom samma område på olika nivåer. Detta visar på 
att episodiska spel kan innehålla både narratologiska och ludiska element. Vi har valt att 
förhålla oss till Aarseths modell på så sätt att vi anser att den innehåller relevanta begrepp men 
vi är oense med att placera in spel mellan olika poler, då vi anser att spel kan innehålla element 
från båda. Vilket resultaten från vår analys av spelen visar på. 

4.4. Vidare resultat 
Resultatet vi presenterar refererar till det material som vi har samlat ihop under den tidigare 
nämnda studien. Det vi kunde överskåda från den enkät vi delade ut var att varje deltagare hade 
erfarenhet av olika sorters digitala spel. De genrer som majoriteten av våra deltagare hade 
erfarenhet av var äventyrsspel tätt följt av rollspel och pusselspel. Tiden de lade ner på sitt 
spelande varierade, men majoriteten spelade mer än fem timmar per vecka. Mindre än hälften 
hade tidigare erfarenhet av episodiska spel, och samtliga nämnde spelet “Half-life 2”27 som det 
episodiska spel de hade spelat.  

 

                                                
27 http://www.valvesoftware.com/games/hl2.html (Hämtad: 2015-05-20) 
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4.4.1. Kentucky Route Zero 
Samtliga KRZ-deltagare var mycket positivt inställda till spelets utseende och atmosfär. De 
ansåg att designen var bland det bästa med spelet. Eftersom spelet saknade röstsatta 
konversationer fördes berättelsen vidare via text. I samband med de tysta konversationerna blev 
det även mycket fokus på bakgrundsljud, vilket deltagare uppskattade. Dessa bakgrundsljud 
involverade vind, syrsor och liknande, men det var inte mycket fokus på bakgrundsmusik.  

KRZ2 och KRZ3 upplevde att första episoden gav förväntningar som episod två inte kunde 
möta. Dessa deltagare blev besvikna på fortsättningen och upplevde att de två episoderna inte 

Figur 10: Sammanställning av information från den inledande enkäten. 
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var sammankopplade. Den första episoden var mystisk och spännande, där den andra episoden 
upplevdes som påtvingad och långsam. KRZ1 upplevde motsatsen, den första episoden 
upplevdes som rörig och osammanhängande där den andra episoden upplevdes som 
strukturerad och innehållsrik. Deltagarna upplevde även att det inte fanns en stark återkoppling 
mellan episoderna. Det enda som upplevdes bekant var huvudkaraktären, de aktuella 
sidokaraktärerna och spelvärlden. Berättelsemässigt upplevdes väldigt många element i episod 
två som nya, men det var även tydligt att huvudkaraktären fortfarande fokuserade på att slutföra 
sin leverans.  

Samtliga deltagare ansåg att huvudkaraktären, Conway, var blank och intetsägande, och att 
“sidokaraktären”, Shannon, hade mer djup och driv:  
 
“Det var inte så mycket svammel utan, hon var en kvinna av handling, så. Nä, så det känns väl 
som att hon kompletterade mellanmjölket på ben som man själv spelade” (KRZ2, 2015-04-20) 
 
KRZ3 ansåg däremot att Shannons driv var frustrerande. Alla deltagare spekulerade om 
huruvida Conway var blank för att det skulle läggas mer fokus på sidokaraktärer istället. KRZ2 
hade tankar om att detta kunde bero på att spelaren skulle lockas att även utforska sidospår med 
de övriga karaktärerna.  

Deltagarna hade olika förslag om vad berättelsens kärna skulle kunna vara. KRZ1 ansåg att 
kärnan var “olika berättelser”, baserat på att spelet blandar en mängd olika berättelser från olika 
håll samtidigt som spelaren följer Conways berättelse. KRZ1 ansåg även att en kärna kunde vara 
“utforskande”. Detta baserat på att spelaren inte vet någonting om spelet utan formar sin egen 
uppfattning genom att undersöka och utforska “sidospår”, och även då inte få all information 
utan blir uppmanad att med fantasi fylla i frågetecken. KRZ2 ansåg att kärnan med spelet var 
“döden”. Deltagaren upplevde att varje aspekt i spelet anspelar på att någon var död. KRZ3 
ansåg att det var designen, miljöerna och omgivningen som var kärnan till spelet. Rent 
berättelsemässigt anser denne att kärnan var alla onaturliga händelser, som aldrig ifrågasätts av 
spelets karaktärer.  

Spelmekaniken för detta spel baserades enbart på interaktion med datormusen. Deltagare 
klickade för att få karaktären att röra på sig och för att interagera med objekt och andra 
karaktärer. Efter den första episoden ansåg alla deltagare att det gick för långsamt för Conway 
att röra på sig. Det tog för lång tid att ta sig från punkt A till punkt B.  
 
“Måste jag halta mig ut ur gruvan, och åka en liten bandvagn. Det var det värsta, då gick det 
bara långsamt. Kommer säkert vara så i episod två också, kommer halta igenom hela spelet, 
helvete.” (KRZ3, 2015-04-14) 
 
Det fanns även frågeställningar gällande huruvida det var viktigt att spelaren skulle välja precis 
allt gällande sin karaktär. KRZ1 ansåg att det var ansträngande att vara ansvarig för både 
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bakgrundshistoria och konversationsval. I överlag ansåg alla deltagare att spelmekaniken i 
episod ett var tillräcklig. Den var inte något märkvärdigt men den var inte heller en besvikelse. 
Efter episod två var det betydligt fler klagomål. Efter denna episod hade samtliga deltagare 
problem med att kontrollera sina karaktärer. De ansåg att spelet styrde dem i en viss riktning 
och att denna riktning var långdragen och tråkig. De ansåg även att denna episod innehöll 
mycket upprepning och att detta gjorde upplevelsen till lite av en besvikelse. Det var även i 
denna episod som deltagare kände att val de gjorde kanske inte spelade lika stor roll som de 
tidigare hade trott.  

KRZ1 uttryckte att den största skillnaden mellan episodiskt berättande och kontinuerligt 
berättande i spel var att spelare inte var tvungna att investera tid och pengar i förväg gällande 
episodiska spel. Deltagaren kände att ett längre spel som kostat mycket pengar kommer bli 
genomspelat just för att det kostade så mycket. En episod av ett spel kändes mer som en “demo”. 
Spelare kan prova på spelet för att se om det var intressant eller inte, utan att behöva lägga ner 
stora summor pengar. I övrigt upplevde KRZ1 inga stora skillnader mellan episodiskt berättande 
och kontinuerligt berättande, eftersom denne ansåg att spelet kunde ha varit ett kontinuerligt 
spel med kapitelindelningar. Deltagaren upplevde inte den episodiska indelningen som 
utmärkande. KRZ2 uttryckte att det verkade vara vanligare med cliffhangers i episodiskt 
berättande, för att få spelare att vilja fortsätta till nästa episod. Deltagaren ansåg även att det var 
intressant att det var mycket fokus på berättelse i det här spelet. KRZ2 upplever att det annars 
brukar vara mycket fokus på kontroller och att klara banor, i de spel som denne vanligtvis 
spelar. 
 
”Det är väl mer att det är en berättelse som sådan, än spel jag annars har spelat”  
”Då är det som så här ’AH men nu har jag klarat en bana. Nu är jag som ett steg närmare.’” 
(KRZ2, 2015-04-21) 

 
Denna deltagare poängterade även ut att det var möjligt för utvecklarna att mellan episoder få 
kritik och kommentarer för att förbättra kommande episoder, vilket var intressant och smart. 
KRZ3 ansåg att kontinuerliga spel var mer av en följetong än vad episodiska spel verkade vara, 
baserat på Kentucky Route Zero. Med detta syftade deltagaren på avsaknaden av återkoppling 
mellan de två episoderna. Den största skillnaden deltagaren kunde komma att tänka på gällande 
episodiska spel och kontinuerliga spel var att kontinuerliga spel vanligtvis använder tal. 

I slutändan ville samtliga deltagare veta hur berättelsen skulle fortskrida men två av 
deltagarna var inte säkra på att spelet skulle vara värt kostnaden. KRZ1 berättade att denne ville 
avsluta påbörjade “projekt”. Berättelsen var intressant och deltagarna ville veta hur det skulle 
sluta, och de ansåg att spelet var fint till utseende, men problematiken med spelmekaniken 
gjorde värdet tvivelaktigt. KRZ2 nämnde specifikt att denna skulle kunna googla fram 
fortsättningen på berättelsen, då denna ändå ville ta del av slutet.  



   27 

4.4.2. The Walking Dead 
Samtliga deltagare visade intresse inför att fortsätta spela, och kände att berättelsen var 
fängslande. Deltagarna ville veta hur mycket olika val kommer att påverka fortsättningen av 
berättelsen.  
 TWD1 ansåg att det var bra att spelet var uppbyggt på ett liknande sätt som tv-serier eftersom 
att val som blev gjorda fick omedelbar feedback. Det var dessutom många val som upplevdes 
som stora och viktiga. Det fanns dock en överhängande känsla av att valen endast var en 
illusion, och att de i själva verket inte spelade någon roll för den överhängande berättelsen. 
TWD1 upplevde dock att denna typ av berättelse var mer engagerande än traditionella 
berättelser. Detta baserat på att spelare vet att de påverkar berättelsen med val, vilket resulterar 
i att varje val övervägs noga.  
 TWD2 upplevde att de abrupta scenbytena bröt immersionen. Längre scenbyten hade gett 
mer tid för att utveckla karaktärer, men deltagaren var även medveten om att uppbyggnaden såg 
ut som den gjorde för att så mycket berättelse som möjligt skulle kunna förmedlas på så kort tid 
som möjligt. Deltagaren kände även att denne inte skulle vilja ha en annorlunda uppbyggnad 
just för att den som helhet fungerar bra. 
 Samtliga deltagare kände att hela berättelsen, inklusive dialoger, var välskrivna och 
trovärdiga. TWD3 ansåg att musiken var effektfull och förstärkte berättelseelementen som 

Figur 11: Sammanfattning av observationer vid spelsessioner för Kentucky Route Zero 
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redan var bra. Deltagaren kände att framställandet av karaktärer, och interaktioner med dem 
var bra uppbyggda. Samtliga deltagare ansåg att alla karaktärer var trovärdiga och även unika. 
Varje karaktär hade en roll att spela, utan att de upplevdes som platta botar.  

Deltagarna i detta spel hade liknande förhållanden till spelets karaktärer. Alla beskrev 
huvudkaraktären, Lee, som en hjälpsam och omtänksam person. De beskrev att Lee gör de val 
han gör för att beskydda den första människan han mötte efter katastrofens början, den lilla 
flickan Clementine. Deltagarna ansåg att spelet framställde Clementine som det oskyldiga 
barnet som måste beskyddas till varje pris och de ansåg även att spelet lyckats med att väcka 
sympati för henne.  
 
“Men, ja, för Clementine känner, ville man ju skydda till vilket pris som helst egentligen, och ta 
hand om henne.” (TWD1, 2015-04-16) 
 
 Samtliga deltagare var även överens om att huvudkaraktärens “nemesis”, Larry, var en hemsk 
man, som inte kunde bli uppäten tillräckligt fort.  
 Även i detta spel hade deltagarna olika förslag på vad spelets kärna kunde vara, förslagen 
hade dock liknande natur. TWD1 föreslog att kärnan var “överlevnad”, och de svåra val som 
måste göras för att överleva. TWD2 ansåg att kärnan var “desperation”, och hur långt 
människan är villig att gå för att överleva. TWD3 föreslog däremot att kärnan var “moral”. Detta 
eftersom spelet har en stor mängd svåra val som utmanar spelarens moral. 

Gällande spelets mekanik var samtliga spelare besvikna på kontrollernas begränsningar. 
Deltagarna använde sig, som sagt, av tangentbord och datormus för kontrollera Lee. Samtliga 
deltagare ansåg att spelets uppbyggnad och interaktioner hade lämpat sig bättre för en 
handkontroll.  

Deltagare upplevde att konversationer med karaktärer var givande. Varje deltagare la en 
större del av sin tid på interaktion med karaktärer. De upplevde däremot att många objekt i 
världen var interaktiva enbart för att förlänga speltiden. Mycket tid gick t.ex. åt till att leta i 
tomma lådor. Det upplevdes även som linjärt att det enbart fanns en lösning för varje problem. 
Ett exempel på detta var att deltagarna fann sig i ett rum med en låst dörr. Lee hade en yxa, men 
det enda sättet att öppna dörren på var att hitta en nyckel för att låsa upp den. Deltagarna hade 
gärna sett fler möjligheter för att lösa problem.  
 
“Jag tycker det är lite tråkigt då man måste göra alla saker, för att jag inte kunde hugga ner 
den där jävla dörren med yxan, kasst.” (TWD2, 2015-04-13) 
 
TWD1 hade dessutom problem med att utföra handlingar i rätt ordning för att lösa problem, 
trots att denne tänkte mycket logiskt inför varje problem. Deltagaren ville använda en käpp för 
att nå någonting utanför räckvidd men lösningen var att i flera steg låsa upp en gallerdörr, 
öppna samma dörr och sedan gå ut för att hämta objektet. TWD3 ansåg att kontrollerna hade 
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kunnat simplifieras för att ge mer utrymme och fokus på berättelsen. Pussel-elementen 
uppskattades men kontrollerna gjorde att TWD3 var oförberedd på när det inträffade 
“quicktime-events”, alltså sekvenser där spelaren ska reagera snabbt på det som händer på 
skärmen. En handkontroll hade gjort att händerna redan var i “rätt position” för att klara av 
snabba sekvenser eller snabba knapptryckningar. TWD3 upplevde att det var svårt att hinna 
med snabba sekvenser med tangentbordet efter långsammare interaktioner med datormusen 
när deltagaren lutat sig tillbaka i stolen för att slappna av.  

TWD1 upplevde att spelets uppbyggnad påminde om tv-serier, med scenbyten mellan olika 
platser, med kopplingar till tv-serien, “The walking dead”. Deltagaren jämförde även spelet med 
“Mass-effect”-serien28 baserat på att båda spelen lägger stor vikt på val och konsekvenser. TWD1 
ansåg däremot att detta spel hade för lite att upptäcka, till skillnad från “Mass effect” som hade 
för mycket att upptäcka.  

TWD2 ansåg att berättandet i spelet påminde mer om serier eller filmer. Deltagaren upplevde 
att kontinuerliga spel är mer sömlösa.  

 
”Ja, ett kontinuerligt spel är ju generellt mer seamless. Du går ju från, alltså, allt är ju 
egentligen en enda stor scen (…) Medan det här är ju delat i massa scener och så mellan 
episoder, så kan det vara ganska stora hopp.” (TWD2, 2015-04-14) 

 
Deltagaren poängterade att kontinuerliga spel inte vanligtvis fokuserar på berättelse, dialog och 
interaktion med karaktärer och omgivning, som episodiska spel verkar göra. Episodiska spel 
lägger mindre fokus på spelmekanik för att få mer fokus på berättelsen och tillhörande element.  

TWD3 ansåg att episodiska spel erbjuder fler valmöjligheter när det kommer till att forma 
berättelsen än vad kontinuerliga spel gör. Kontinuerliga spel är ofta längre och har en 
förutbestämd berättelse. Stor påverkan lämpar sig bättre i episodiska spel, eftersom att det 
innebär mycket stress och press, vilket en spelare inte skulle klara av i ett längre spel. Episodiska 
spel upplevdes även mer linjära eftersom att det inte fanns oändligt med möjligheter till att 
utforska.  
 Samtliga deltagare upplevde att berättelsens återkoppling mellan episod ett och två var bra. 
De ansåg att berättelsen i episod två byggde vidare på det som redan byggts upp i episod ett. 

I slutändan var samtliga deltagare väldigt motiverade att fortsätta spela. TWD2 var efter 
första episoden osäker på om denne skulle vilja fortsätta spela själv, utan kände istället att det 
var ett spel som kanske lämpade sig bättre att spela tillsammans med någon. Efter andra 
episoden hade den åsikten ändrats och deltagaren var väldigt intresserad av att fortsätta spela. 
Den första episoden, som byggde upp berättelsevärlden, hade inte samma höga tempo som den 
andra episoden. TWD1 och TWD3 var redan efter första episoden investerade i berättelsen. Efter 
studiens avslut köpte dessa deltagare varsin kopia av spelet.  

                                                
28 http://masseffect.bioware.com (Hämtad: 2015-05-19) 
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4.4.3. Life is Strange 
Mottagandet av LIS var blandat. Efter första episoden var majoriteten av deltagarna positiva till 
att fortsätta spela. LIS3 var intresserad av att veta fortsättningen på berättelsen men blev 
omotiverad att spela vidare på grund av spelmekaniken.  
 
“…allting är väldigt ’sirapigt’ när man springer och går. Springandet var personligen för 
långsamt.” (LIS3, 2015-04-24) 
 
Deltagaren påpekade även specifikt att det inte fanns ett intresse att fortsätta spela utanför 
studien, utan denna hade slutat spela vid första konversationen i spelet. LIS4 upplevde en 
tidspress på grund av medvetenhet om vår närvaro och utforskade mindre i spelet än vad denna 
hade gjort utan observatörer.  

Efter episod två var hälften av deltagarna fortfarande positiva till att spela vidare. LIS3 som 
tidigare hade varit skeptisk blev mer intresserad av berättelsen under spelsession två, men 

Figur 12: Sammanfattning av observationer vid spelsessioner för The Walking Dead 
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uttryckte fortfarande en ovilja till att fortsätta spela. Deltagaren hade gärna tagit del av 
berättelsen som en bok eller en interaktiv film. LIS2 ville veta fortsättningen på berättelsen, 
men det behövde nödvändigtvis inte vara i spelform. LIS4 var intresserad av att spela vidare, 
men ville läsa mer om vad andra tycker om spelet på Internet först. LIS1 blev väldigt intresserad 
av att spela vidare, och införskaffade en egen kopia av spelet efter studien.  
 Samtliga deltagare tyckte att berättelsen var intressant, den var inte förutsägbar och väckte 
ett intresse för det som ska hända i framtida episoder. Några deltagare pekade specifikt på 
spelets karaktärer och hur dessa byggs upp och utvecklas under spelets gång. LIS1 tyckte väldigt 
bra om karaktärerna och påpekade att det kändes som att utvecklarna hade lagt ner mycket 
arbete på att göra karaktärerna unika och värdefulla för berättelsen. LIS2 och LIS4 nämner 
specifikt karaktären Kates ark som ett av de bästa i spelet och att de val som spelaren gjorde i 
förhållande till henne hade stor inverkan på berättelsen. Vi observerade även att LIS3 verkade 
mer investerad i Kates berättelse på grund av att deltagaren inte försökte hoppa över hennes 
scener, något som annars var vanligt förekommande. I övrigt uppskattade deltagarna spelets 
konsekvenssystem. De upplevde att det fanns en tyngd i valen trots att huvudkaraktären Max 
hade kraften att spola tillbaka tiden. 
 Det var blandade åsikter om vad som var dåligt berättelsemässigt. LIS2 ansåg att spelaren 
fick väldigt mycket information på kort tid, och upplevde att denna varken hade tid eller ork att 
gå igenom allt. LIS3 och LIS4 pekade på att berättelsen använde sig av stereotypiskt 
tonårsdrama, och det kändes väldigt amerikanskt och på så sätt svårt att relatera till.  
 
“Det är väldigt ’vi är tonåringar som har tonårsproblem’. Det är mycket om sex och droger 
och nu är vi jätteledsna och livet är jättejobbigt.” (LIS4, 2015-04-20) 
 
 Alla deltagare var dock eniga i deras ogillande av ett specifikt moment i episod två där Max ska 
samla flaskor. LIS2 beskrev det som “jobbigt. svårt och långsamt”, LIS3 kallade momentet 
“dåligt och meningslöst”. Momentet upplevdes i allmänhet som frustrerande och alla deltagare 
behövde hjälp med att hitta den sista flaskan. LIS1 upplevde att utan hjälp hade frustrationen 
blivit för mycket och hade då övervägt att avbryta spelsessionen.   
 Detta var även ett huvudsakligt klagomål gällande spelmekanik, d.v.s. svårigheten att hitta 
flaskor.  
 
“Men jag skulle också säga att första delen med den här episoden var helt meningslös med 
flaskorna och springa runt i junkyarden och de.” (LIS3, 2015-04-25) 
 
“Just för att det var som, det kom till den punkten att det började vara frustrerande att jag 
inte lyckades.” (LIS1, 2015-04-19) 
 
I övrigt upplevde deltagarna att det var svårt att styra karaktären och hitta “rätt” vinkel för att 
interagera med objekt. LIS3 ansåg att spelet fokuserade för mycket på spelmekanik som i denne 
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ansåg att i det här spelet är bristande. Denne ansåg att spelet hellre skulle ha fokuserat på sin 
starka del, d.v.s. berättelsen, och utformat spelet mer som en interaktiv film. LIS3 nämnde 
också att styrningen hade fungerat bättre med handkontroll. LIS1 tyckte att det var svårt att se 
övergångar mellan cinematiska sekvenser och sekvenser där spelaren själv skulle styra. I den 
andra episoden hade LIS1 dock lättare för att skilja på dessa. I överlag var spelarna positivt 
inställda till berättelsen, men negativt inställda mot spelmekaniken. 

LIS2 och LIS3 nämnde att spelet påminde om Heavy Rain29 i det sätt att spelaren går runt 
och undersöker sin omgivning. Deltagarna hade olika åsikter om hur detta spel skiljde sig från 
kontinuerliga spel. LIS1 liknade spelet med en tv-serie med tydliga delar och tydliga avslut att 
stanna på. LIS3 ansåg att alla spel kan vara episodiska på det sätt att spelaren kan stänga av 
spelet och fortsätta vid ett annat tillfälle. LIS4 tyckte att en spelare får ut mycket mer 
berättelsemässigt av ett episodiskt spel än ett kontinuerligt spel. 
 
”Jag tycker att det känns som om att man får ut mycket mer av ett episodiskt spel. Just för att 
man får vänta och man får älta och man får spinna vidare på det själv.” (LIS4, 2015-04-20) 
 
LIS4 fann dock även liknelser mellan spelet och kontinuerliga spel, då denna ansåg att spelet är 
linjärt, något som i dennes åsikt kännetecknar kontinuerliga spel.  
 Karaktärerna verkade minnesvärda för deltagarna. Flera kunde nämna ett antal karaktärer 
som de hade en relation till eller en åsikt om. Samtliga deltagare beskrev huvudkaraktären Max 
som något tillbakadragen men hjälpsam. Andra karaktärer som alla deltagare pratade om var 
Chloe (Max barndomsvän), Kate (klasskompis), David (Chloes styvpappa och skolans 
säkerhetsvakt) och Jefferson (Max lärare). Särskilt David var en karaktär som deltagarna 
upplevde utvecklades från episod ett till två. I första episoden beskrev exempelvis LIS1 David 
som “någon skum”, LIS2 var inne på ett liknande spår och kallade David “mysko” och stack ut i 
uppsättningen av karaktärer. Konsensus var att något inte stod rätt till med honom. Efter episod 
två blev deltagarna mer sympatiska mot David. LIS1 upplevde sig ha blandade känslor mot 
karaktären då denna fortsatte att ogilla Davids handlingar men kunde sympatisera med hans 
motivationer bakom dessa. LIS4 kunde sympatisera med hans önskan att skydda sin familj, men 
ansåg att han gjorde det på fel sätt. 

Tre av fyra deltagare tyckte att karaktärer hade utvecklats under episodernas gång. LIS4 
nämnde Chloe som ett exempel, då deltagaren först ville att Chloe skulle må bra efter första 
episoden. Efter andra episoden blev LIS4 dock mindre inställsam mot Chloe då denna upplevde 
henne som mer vårdslös. Deltagaren poängterade dock att denna uppskattade att flera 
karaktärer hade fått mer djup från episod ett till två. LIS3 upplevde det däremot som att 
karaktärerna inte hade utvecklats speciellt mycket, men hade dock förståelse för karaktärernas 
agerande.  

                                                
29 https://www.playstation.com/sv-se/games/heavy-rain-ps3/ (Hämtad: 2015-05-19) 
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Deltagarna uppgav i huvudsak två saker som definierade berättelsen. Dels de konsekvenser som 
val fick oavsett om Max spolar tillbaka tiden eller inte, dels begränsningarna i hennes krafter; 
hur mycket och hur ofta kunde Max egentligen spola fram och tillbaka i tiden? 
 Deltagarna upplevde att episod två återkopplade till episod ett genom att deltagare fick se att 
valen de gjorde i episod ett hade effekt i episod två. LIS1 nämnde exemplet där denna i episod 
ett ställde sig på Kates sida i en diskussion med David, och att det i episod två gjorde det lättare 
att övertala Kate att inte hoppa från taket.  

 
Figur 13: Sammanfattning av observationer vid spelsessioner för Life is Strange 
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4.5. Analys 

4.5.1. Episodiskt eller serialiserat berättande 
Som tidigare nämnts klassificeras de valda spelen som episodiska, vare sig de uttrycker detta 
tydligt eller beskriver spelen som “episoder” i en serie. Dowd et al (2013) hävdar att episodiskt 
berättande enbart behåller karaktärer och genre, berättelserna i episoderna är oberoende av 
varandra. Vårt resultat pekar dock på att det som allmänt kallas “episodiska” spel är vad Dowd 
et al kallar serialiserat berättande, d.v.s berättelser som bygger på varandra. Vid en första 
anblick påstod deltagarna att de inte hade funnit en återkoppling mellan episoderna, men när de 
utforskade frågan vidare började de räkna upp ett antal saker som ändå kopplade samman 
episoderna, såsom karaktärer och händelser. På detta sätt hade deltagarna, oavsett spel, funnit 
någon form av återkoppling mellan episoderna. I KRZ var det exempelvis Conways skada, 
relationen mellan honom och Shannon samt slutmålet att hitta Dogwood Drive. Trots detta 
ansåg deltagarna att återkopplingen mellan episoderna var svag. I TWD kommer karaktärerna 
ihåg tidigare val och påverkas av dessa, episod två tar vid på samma plats där episod ett slutade 
och relationerna mellan karaktärerna förändras och utvecklas. Detta går även att återfinna i LIS 
där, likt TWD, karaktärerna kommer ihåg deltagarens val och berättelsen i episod två tar vid där 
episod ett slutade. Vissa deltagare liknade detta sätt att berätta med hur tv-serier är uppbyggda.  
 Baserat på deltagarnas åsikter om TWD och LIS stämmer inte Dowd et als definition av 
episodiskt berättande in på dessa spel, utan de passar bättre in på Sanchez (2007) definition, 
d.v.s. en stor berättelse delad i mindre delar. KRZ som istället upplevdes ha svaga 
återkopplingar är mer en berättelse som Dowd et al (2013) skulle kalla episodiskt. Oavsett 
återkopplingarnas styrka kan dessa sätt att berätta liknas med tv-serier, och på samma sätt som 
tv-serier skiljer sig från film, skiljer sig episodiska spel från kontinuerliga spel.  
 På liknande sätt som tv-serier använder sig av vissa narrativa verktyg för att hjälpa tittaren 
förstå berättelsens helhet, visar resultatet på att episodiska spel gör detsamma. Både TWD och 
LIS avslutar episod ett med en förhandstitt på det som kommer hända i nästkommande episod 
och inleder episod två med en tillbakablick på det som hände i första episoden. Detta kan vara 
en av de faktorer som gjorde att deltagarna upplevde att det fanns en koppling mellan de båda 
episoderna i båda spelen, d.v.s. att spelet i sig påminde dem om vad som kopplade ihop 
episoderna. KRZ använde sig inte av dessa verktyg, men deltagare upplevde ändå att det fanns 
en typ av återkoppling även där. Detta kan bero på att KRZ:s episoder innehöll samma 
karaktärer som försökte uppnå slutmålet, att leverera paketet till Dogwood Drive. En annan 
anledning kan vara att deltagarna inte behövde vänta mer än ett dygn på att spela nästa episod, 
och hade ett mindre behov av att få se vad som kommer hända härnäst eller vad som hade hänt i 
föregående episod. Detta var dock inte unikt för KRZ:s deltagare utan kan vara en faktor som 
påverkade alla tre spelens deltagare och deras upplevelse av återkoppling.  
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Alla tre spel använde sig av cliffhangers i slutet på episoderna: 
 

• Episod ett av KRZ avslutas med att Conway och Shannon kör in i en mörk grotta, och 
episod två avslutas med att Conway blir drogad och börjar hallucinera.  

• Episod ett av TWD avslutas med att gruppen tror sig ha hittat ett tryggt ställe att bo på, 
men sedan slocknar alla lampor. Episod två avslutas med att deltagaren får se en 
inspelad film som tyder på att gruppen är bevakad.  

• Episod ett av LIS avslutas med att Max får en vision där hennes hemstad förstörs av en 
tornado. Episod två avslutas med att en oväntad solförmörkelse inträffar.  

 
KRZ:s deltagare var något neutrala till att fortsätta spela spelet men de ville gärna veta 
fortsättningen på berättelsen. TWD:s deltagare var väldigt motiverade till att fortsätta spela, och 
i båda fallen kan dess cliffhangers haft en inverkan. Deltagarna som spelade LIS var också 
intresserade av att veta fortsättningen på berättelsen, men hälften av dem kände inte ett behov 
av att spela vidare. I det här fallet är det möjligt att spelets cliffhanger inte hade samma inverkan 
på deltagarnas intresse. Sammanfattningsvis visar resultatet på att samtliga spel hade 
intressanta berättelser och cliffhangers som förstärkte deltagarnas vilja att ta del av 
fortsättningen. 

4.5.2. Immersion 
Utifrån vad vi observerade av deltagarnas beteende under spelsessionerna kunde vi se en 
tendens att de upplevde fantasifull immersion mest. Många spelare blev försjunkna i berättelsen 
och fick inledningsvis bli påminda om att tänka högt. Detta blev mest tydligt då majoriteten av 
deltagarna beskrev ett intresse av att få veta fortsättningen på berättelsen men hade inte en lika 
stor motivation att spela vidare. I övrigt upplevde även deltagarna en stor sensorisk immersion, 
många deltagare kommenterade positivt på spelens grafik och ljudsättning. Utmaningsbaserad 
immersion var nästan icke-existerande då spelen i princip inte hade några utmaningar. Det 
närmsta en utmaning en deltagare kunde utsättas för var TWD:s “quick-time-events” där 
spelaren skulle antingen snabbt trycka på en tangent eller hitta rätt objekt att klicka på. Vi 
kunde dock observera att ju längre in i spelsessionen deltagaren befann sig, desto mer rastlös 
blev denne, och deltagarens immersion hade lättare för att brytas. Detta var ett återkommande 
fenomen hos alla deltagare.  
 En observation utöver Ermi och Mäyräs immersions-dimensioner (2005), var att deltagare 
blev väldigt försjunkna i begäret att slutföra spelet. Deltagare kunde vara väldigt neutrala till att 
fortsätta spela, specifikt i KRZ, men det fanns de som uttryckte att de ville spela klart för att få 
ett avslut. Alternativt få veta slutet på berättelsen fastän de inte kände något specifikt inför 
denna. Tendensen var så pass återkommande att vi ville identifiera ytterligare en immersions-
dimension, vilket vi kallar “fullbordande immersion” (completionist immersion), d.v.s. spelaren 
blir försjunken av att fullborda berättelsen och känna att den har fått ett avslut. Denna form av 
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immersion är inget vi tidigare har kommit i kontakt med, men det var inte heller något vi aktivt 
sökte efter. Vi kände däremot att det var viktigt att inkludera denna extra dimension i vårt 
resultat.    

4.5.3. Övrigt 
I överlag hade deltagarna olika åsikter om vad de tyckte var bra med spelen, men att de allra 
flesta deltagare hade liknande uppfattningar om spelens brister. Det som de anmärkte mest på 
var spelmekaniken och hur denna presenterades. Många av deltagarna beskrev spelmekaniken 
som bristfällig, att det var krångligt eller gick långsamt. Det fanns problem med att styra 
karaktären och vissa delar upplevdes som helt irrelevanta. Det mest tydliga exemplet var att alla 
deltagare som spelat LIS klagade på delen där Max skulle leta flaskor. Detta moment i synnerhet 
upplevdes som helt överflödigt och skapade bara frustration hos deltagarna. Detta kan dels bero 
på att flaskorna var utspridda över ett stort område, letandet kan beskrivas som en avancerad 
version av leken “fågel-fisk-mittimellan” förutom att Max aldrig fick någon ledtråd om var 
flaskorna befann sig. Undantaget var en av flaskorna, som för alla deltagare blev den sista att 
hitta på grund av att den var placerad på ett svårt gömställe. När deltagaren hade letat efter 
flaskan ett tag gav spelet en ledtråd som uppmanade deltagaren att söka efter en grillplats. Alla 
deltagare uppfattade detta som att flaskan skulle befinna sig i ett skogsområde, när flaskan i 
själva verket befann sig mitt i skrotupplaget. Det var denna flaska som samtliga deltagare 
behövde hjälp med att hitta. Denna frustration berodde mest på var att det blev ett utdraget 
moment som de flesta sedan upplevde inte hade någon betydelse för berättelsen. 
 Ett annat tydligt exempel var i KRZ där Conway blir skadad och haltar sig igenom halva 
episod ett och hela episod två. Deltagarna upplevde detta som långdraget; Ett långsamt spel blev 
ännu mer långsamt efter denna skada inträffat. Detta förstärktes av att spelets berättelse förs 
fram enbart med text, och när deltagaren fick styra karaktären tog det väldigt lång tid att ta sig 
någonstans.  
 Deltagarna i TWD hade även de en del synpunkter på spelmekaniken, de var dock inte lika 
eniga i sin kritik. Den största kritiken var gällande kontrollerna, men alla hade olika sorters 
synpunkter på detta och hur det hade kunnat göras bättre.  
 Vi uppmärksammade att de episodiska spel som var med i studien fokuserade mer på 
berättelse än på spelmekanik, vilket förstärktes av deltagarnas resultat. Resultatet visade tydligt 
på att alla deltagare hade ett intresse av att få veta fortsättningen på berättelserna men att de 
nödvändigtvis inte behövde spela mer episoder för att få veta detta.  
 TWD var det spel där samtliga deltagare hade ett intresse av att få veta fortsättningen av 
berättelsen genom att spela nästkommande episoder. Två deltagare hade tidigare erfarenhet av 
berättelseuniversumet då de hade tittat på tv-serien med samma namn, den tredje hade inte det. 
Trots detta kände även denna deltagare ett stort intresse för att spela vidare. Berättelsen har 
således fängslat samtliga deltagare till den grad att de kunde ha överseende med spelets 
bristande spelmekanik. Detta var inte fallet i LIS och KRZ, där samtliga deltagare hade ett 
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intresse för berättelsen men det var svårt för de flesta att bortse från spelens brister och 
uttryckte därmed en ovilja att spela vidare.  

5. Diskussion   
Av det vi kan se på vårt resultat är det tydligt att deltagarna har haft en stark preferens för 
spelens berättelser i kontrast mot spelens mekanik. Detta kan ha flera olika orsaker. Till att 
börja med kan vi se, med hjälp av våra initiala observationer, att spelen använder många 
komponenter som enligt Aarseths modell (Se figur 1, på sida 6) hamnar på den mer 
narratologiska polen. Bland dessa hittar vi linjära världar, statiska interaktiva objekt, runda 
karaktärer och helt planerade händelser. Vi ser dock även inslag av det som lutar mer mot den 
ludiska polen i spelen, exempelvis botar och dynamiska kärnor. Dessa är dock få i jämförelse 
med de narrativa komponenterna och visar på att spelen har ett narratologiskt fokus. Detta kan i 
sin tur ha orsakat att spelmekaniken och de ludiska komponenterna har hamnat i skymundan. 
Detta är en möjlig förklaring på varför deltagarna har haft svårigheter med spelens mekanik. 
Med detta sagt behöver inte spel som har mer fokus på de ludiska komponenterna vara bättre. 
Hade vi valt spel som visade sig haft ett mer ludiskt fokus och få narrativa komponenter hade 
resultatet kunnat vara det motsatta, d.v.s. att deltagarna hade haft en stark preferens för 
spelmekaniken men många anmärkningar på berättelsen. Den fråga som vi ställer oss då är om 
det hade varit möjligt att dela upp spelet i episoder, om spelmekaniken är den stora 
motivationen till att spela? Vad är syftet med att göra ett spel episodiskt om det inte har ett 
narrativ som sträcker över flera episoder?  

Vi tror att detta hade varit svårt på grund av att det inte skulle finnas en motivation till att 
spela nästa episod när det inte finns en “vad kommer hända härnäst”-faktor. Ponera ett scenario 
där exempelvis ett spel som Minecraft släpptes som ett episodiskt spel. Enligt Aarseths modell 
är Minecraft det ultimata ludiska spelet. Det har en öppen värld och hela världen är uppbyggd av 
block som kan förstöras, modifieras, skapas, uppfinnas, spelarens fantasi sätter gränsen. Alla 
karaktärer utöver spelarkaraktären är botar och händelserna är kärnlösa, d.v.s. spelaren 
bestämmer exakt vad som ska hända. Hur gör man ett sådant spel episodiskt? Om världen 
begränsas genom att låta spelaren ta del av ett nytt område varje episod förlorar spelet den 
öppna världen och blir därav linjär, på det sätt att områden måste låsas upp i en bestämd 
ordning. Ett annat sätt att göra det episodiskt är att begränsa de verktyg som är tillgängliga för 
spelaren. Ett exempel skulle vara att spelaren bara har en yxa i trä i första episoden, i episod två 
introduceras en stenhacka o.s.v. Detta skulle innebära att vissa block inte går att använda och 
därmed blir statiska objekt. Spelare skulle kunna överkomma detta med att börja spela på sista 
episoden direkt, antaget att alla episoder har kommit ut. Då försvinner dock syftet med att göra 
spelet episodiskt till att börja med. Med detta i åtanke kan det konstateras att om ett spel som är 
ludiskt i sin natur görs episodiskt blir slutresultatet ett tungt narrativt spel utan berättelse. Vi 
ser således inget större syfte med att göra episodiska spel med mer ludiskt fokus, utan detta är 
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något som hör hemma hos kontinuerliga spel där spelaren får allt på en gång vare sig det är 
spelmekanik och/eller berättelse.  

Med detta som grund kan det fastställas att det är lättare att skapa ett engagerande episodiskt 
spel med tyngd på narrativ än tvärtom. Det är med denna faktor som spelen tappar spelare som 
värderar spelmekanik högre än berättelse.  

5.1. Reflektion över metod och genomförande 
Som tidigare nämnt, var många deltagare kritiska till spelens kontroller och mekanik, och angav 
detta som ett starkt skäl till varför de inte ville spela vidare. Vissa var dock så pass investerade i 
berättelsen att de var villiga att ha överseende med spelens brister. Detta kan delvis bero på 
vilken typ av spel som varje deltagare tilldelades. Vi gjorde ett slumpmässigt urval, men i vissa 
fall passade spelet väldigt bra till deltagarens preferenser och i andra fall fick deltagare spel som 
inte alls passade deras tycke. Detta kan ha påverkat resultatet både positivt och negativt. I de fall 
där lottningen “lyckades”, såg vi en starkare vilja att spela vidare, medan i de fall där lottningen 
“misslyckades” såg vi en tendens till det motsatta. Trots detta uttryckte nästintill alla deltagare, 
även de med den “misslyckade” lottningen, att de var intresserade av att få veta fortsättningen 
på den berättelse de tagit del av. Därför var det en viktig del av resultatet att se hur de spel som 
lottats ut till en deltagare, som i andra fall aldrig hade spelat ett sådant spel, ändå blev 
investerad i berättelsen. Det mest värdefulla resultatet hade kunnat uppnås genom att 
lottningen hade fallit på det vis att alla deltagare fick spel som de i annat fall inte skulle ha 
spelat. Ett alternativ hade varit att göra en större bakgrunds-analys av deltagarna för att sedan 
tilldela dem ett för dem okaraktäristiskt spel. Detta hade givetvis krävt mer tid och en mer 
omfattande studie, samtidigt en mer djupgående urvalsanalys för att minska den egna påverkan 
på slutresultatet. Med andra spel hade vi även kunnat få annorlunda slutresultat. Detta är dock 
inte säkert då vi inte haft något att jämföra med. Vi anser däremot att vi, trots de begränsningar 
vi haft, fått en bred variation av genrer. 

Ytterligare ett skäl till varför resultatet ser ut som det gör, kan vara det faktum att deltagarna 
fick spela igenom hela episoder utan paus. Vi informerade och gjorde det tydligt att deltagarna 
när som helst fick avbryta eller ta paus från sessionen, för att exempelvis uppsöka toalett eller 
liknande. Trots detta var det ingen som ville göra ett uppehåll i sin spelsession, vilket innebar att 
de satt framför spelet de blivit tilldelat från 40 minuter till över två timmar. De kan ha valt att 
inte göra uppehåll på grund av att de inte ville besvära oss som observatörer. Vår närvaro kan 
också ha påverkat dem på så sätt att de kände sig tvungna att slutföra sessionen utan paus. 
Bristen på pauser kan ha resulterat i en större frustration över mindre problem, såsom styrning 
och pusselmoment.  

Att vi observerade deltagarna hade, trots deras insisterande på det motsatta, en stor inverkan 
på sättet de spelade. Flertalet deltagare uttryckte att de kände någon form av tidspress i och med 
att de inte spelade för sig själva, utan ingick i en studie. Detta i sig resulterade i att flera 
deltagare inte utforskade i den utsträckning de hade gjort annars. I och med att de inte 
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utforskade i lugn och ro, innebar att de missade detaljer både berättelsemässigt och spelmässigt. 
Detta kan senare ha spelat in i resultatet om vad de tyckte om spelet.  

I och med att de inte tog pauser som de möjligtvis skulle ha gjort i en “vanlig” spelsituation 
samt det faktum att vi observerade, indikerar på att den miljö vi hade skapat inte var så 
avslappnande som vi hade hoppats. Hade de exempelvis suttit hemma och filmat sig själva, hade 
de kunnat ta pauser när de kände sig frustrerade och/eller omotiverade. De hade också kunnat 
hitta lösningar på problem via Internet. Det här hade dock inneburit en större och längre studie, 
med en mer svår-kontrollerad miljö. Detta hade kunnat sluta med att vi i värsta fall inte hade 
fått en inblick i vad deltagarna egentligen tyckte om spelet, samt ha svårigheter med att 
uppmuntra dem att spela spelet trots eventuell ovilja. För att ändå få ett resultat där deltagarna 
på djupet har fått reflektera över sin spelupplevelse var det nödvändigt för oss att placera dem i 
en kontrollerad miljö.  
 Att vi gjorde en studie med tio personer som vi rekryterade med hjälp av 
bekvämlighetsurvalet påverkade troligtvis även det resultatet. Hade vi haft mer tid på oss hade 
vi kunnat rekrytera deltagare genom att använda andra metoder såsom att sätta upp affischer, 
andra typer av annonsering, slumpmässigt urval av deltagare som hittas exempelvis på gatan 
o.s.v. Vi anser att vår grupp av deltagare var väldigt bred och innehöll varierande erfarenheter 
och preferenser, men med ett annat urval hade resultatet kunnat vara annorlunda. Det hade 
exempelvis kunnat vara fler deltagare som uppskattar en viss typ av genre, uppskattar svåra 
pussel och kanske därmed inte hade uttryckt sådant missnöje med spelmekaniken. Vår grupp 
var även någorlunda jämt fördelad mellan män och kvinnor. Det ultimata hade varit att ha en 
perfekt balanserad grupp, men vi uppnådde inte detta på grund av tidsbrist. Detta hade vi 
kunnat åtgärda genom att börja rekryteringen i ett tidigare skede. Lottningen föll sig som sådan 
att det bara var män som spelade TWD medan LIS hade en majoritet av kvinnor. Hade 
lottningen fördelat deltagarna mer jämnt mellan könen hade vi kunnat få annorlunda resultat. 
Vi ville dock inte gå in i efterhand och korrigera lottningen då det hade tagit bort syftet med den 
överhuvudtaget.   

Med detta sagt är det inte säkert att en annorlunda grupp hade påverkat resultatet avsevärt, 
men det är viktigt att reflektera över urvalets möjliga påverkan på resultatet.  
 Episodiska spel släpper sina episoder med större mellanrum än vad vi hade möjlighet att 
tillåta våra deltagare att vänta, detta på grund av tidsbrist. Deltagare fick alltså vänta max ett 
dygn på att spela episod två, med undantag från LIS4. Detta kan ha inneburit att deltagarna inte 
fick en sådan stor chans att analysera berättelsen för sig själva mellan spelsessionerna. Vi antar 
att mellanrummet mellan episoder beror på att spelskaparna ska kunna övervaka 
diskussionerna kring sitt spel och lyssna på konstruktiv kritik för att göra nästa episod bättre 
och/eller fortsätta bygga på det som redan är bra. Vi kunde dock som sagt inte simulera detta 
mellanrum, och narrativa verktyg såsom förhandstitt, tillbakablick och cliffhangers hade inte 
samma tyngd.  Vissa deltagare hade kunnat gynnas av ett större mellanrum då de hade kunnat 
få tid för att hitta sin personliga koppling till spelet, och andra hade mest troligt inte lagt någon 
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större energi på att fundera kring spelet och dess fortsättning. Detta kan ha haft både en positiv 
och negativ inverkan. 

Vår studie blev mer omfattande än vad vi först planerade, vilket i sin tur resulterade i att vi 
fick mycket arbete att utföra på kort tid. Hade det funnits mer tid hade vi exempelvis kunnat 
utföra en mer grundlig rekrytering av deltagare. Vi hade även kunnat göra en mer detaljerad 
analys av våra insamlade data. Trots tidsbrist har vi kunnat samla en stor mängd data och 
analysera detta på ett adekvat sätt. 

5.2 Episodisk berättelsemodell 

Sammanfattningsvis, arbetet och studien vi har utfört hade kunnat med annat tillvägagångsätt 
och en större tidsram lett till andra resultat. Det resultat vi presenterat är något att bygga vidare 
på i framtida forskning om episodiska spel.  
 Baserat på Ermi och Mäyräs (2005) immersions-dimensioner, inklusive vår egen, Aarseths 
(2012) och Bizzochis (2007) narrativa komponenter, har vi skapat en prototyp för en ny 

berättelse-modell. (Se figur 14) Vi har 
utseendemässigt inspirerats av Pine och 
Gilmores (2011) modell för 
upplevelsesfärer (experience realms). X-
axeln beskriver hur pass ludologiskt eller 
narratologiskt ett spel är. Till skillnad från 
Aarseths modell (Se figur 1, på sida 6), 
som beskriver ett spel som antingen 
narratologiskt eller ludologiskt, anser vi 
att ett spel kan innehålla element från 
båda dessa områden. Två immersion-
dimensioner befinner sig på den 
ludologiska delen av axeln, dessa är 
utmaning och fullbordande. Vi placerar 
dem som mer ludologiska för att de har 
mer med spelmekanik att göra, 
exempelvis överleva så länge som möjligt 
(utmaning) eller klara spelet för att få ett 
avslut (fullbordande). Sensorisk och 
fantasifull immersion ser vi som mer 
narratologiska, för de har mer med 
berättelseuppbyggnad att göra. 
Exempelvis miljö (sensorisk) och 
relationer till karaktärer (fantasifull).  

Figur 14: Modell för immersions-dimensioner, med 
studiens spel som exempel. 
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Varje spel har fyra huvudsakliga komponenter som kan placeras in i olika dimensioner. Dessa är 
värld, objekt, karaktärer och händelser. En komponent kan placeras i en dimension som 
beskriver dess huvudsakliga immersion, men den kan även inom denna dimension luta åt övriga 
dimensioner. Till exempel kan vi se att händelserna i KRZ huvudsakligen återfinns i fantasifull 
immersion men de lutar även åt fullbordande och sensorisk.  De lutar även lite mot utmaning. 
 Komponenternas placering har vi baserat på studiens resultat. Vi har även lagt till ett, enligt 
Aarseth, ludologiskt kontinuerligt exempel (Minecraft) som i sin tur visade sig innehålla 
narratologiska komponenter i vår modell.  
  Av hur studiens spelkomponenter i kombination med resultatet placerar sig i modellen, kan 
vi se att TWD var det enda spelet som hade komponenter på den ludologiska sidan. Det var även 
det här spelet som fick minst kritik på spelmekanik, och det var även dess deltagare som var 
mest motiverade att spela vidare. Hade LIS och KRZ haft komponenter på den ludologiska sidan 
hade kritiken mot deras spelmekanik möjligtvis varit mildare.  

Fullbordande immersion var, som sagt, ett återkommande fenomen hos våra deltagare. De 
flesta ville veta slutet på berättelsen men var inte intresserade av att spela vidare för att få slutet. 
I modellen ser vi få komponenter placerade i den fullbordande dimensionen, men det innebär 
inte att alla komponenter inte kan ha tendenser till fullbordande immersion. Hade vi sett fler 
komponenter på den ludiska halvan, och den fullbordande dimensionen, hade vi kanske sett fler 
deltagare som var intresserade av att faktiskt spela spelen för att få veta slutet på berättelsen.  
 Detta är bara grunden för en berättelsemodell baserad på episodiska spel. Det finns 
fortfarande mycket att forska vidare på gällande detta, och vår modell är bara ett avstamp.  

6. Slutsatser 
Slutligen kan vi utifrån våra resultat konstatera att vi fick följande svar på våra frågeställningar: 
 

• I och med att episodiska spel byggs upp rent narrativt på samma sätt som tv-serier, 
innebär det att berättelsen kan utveckla komponenter såsom karaktärer och händelser 
mer grundligt. De kan även använda och utnyttja narrativa verktyg i en större 
utsträckning än kontinuerliga spel. Episodiska spel är beroende av ett tungt narrativt 
fokus för att kunna fungera, ett episodiskt spel med ludiskt fokus skulle vara svårare att 
genomföra med framgång.  

• I designen av episodiska spel har spelmekaniken en lägre prioritering, och kan på så vis 
bli undermålig. Kraven för spelmekanik behöver inte vara särskilt höga om berättelsen 
håller måttet, men helst ska grundläggande kontroller såsom rörelser och interaktion 
inte vara bristfälliga på så sätt att de orsakar frustration hos spelaren. 

• Den uppenbara skillnaden mellan speltyperna är att i kontinuerliga spel får spelaren hela 
berättelsen på en gång medan episodiska spel delar upp berättelsen i mindre delar. Detta 
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innebär att, för att behålla spelarens intresse måste berättelsen innehålla något eller 
några element som fängslar spelaren samtidigt som spelmekaniken inte får störa 
berättelsens framfart. Spelutvecklare måste se till att spelmekaniken är tillräckligt bra 
för att bära berättelsen. Det är annars lätt hänt att spelarens immersion bryts och spelet 
upplevs inte vara värt att spela vidare oavsett åsikt gällande berättelsen.  

 
Ett spel med tungt narrativt fokus, som episodiska spel, behöver enligt vår modell mer ludiska 
komponenter för att intressera spelare. Det som särskiljer spel från exempelvis böcker är att spel 
tillåter användare att ta del av berättelsen på ett interaktivt sätt. Om spelet saknar spelmekanik 
som tillåter interaktivitet på ett tillfredställande sätt för att komplettera berättelsen så förlorar 
spelet sin mening. Ett spel är till för att spelas och detta är något spelutvecklare bör ta i 
beaktande när de utvecklar episodiska spel. 
 Utöver detta kan vi konstatera att det är lättare att ha överseende med bristande spelmekanik 
än en dålig berättelse. Berättelsen i ett spel är nyckeln till att hålla en spelares intresse vid liv, 
men inte ens den bästa av berättelser kan rädda ett spel med allt för dålig spelmekanik.   
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  Bilaga 1: Utformning av studien 
 

 

STUDIEN 

 
1) Ge deltagare ENKÄT 

a) Används för bakgrundsinformation 
b) Ger överblick av deltagares erfarenheter, för att lättare förstå hur deltagare tänker 

och analyserar 
 
2) Starta SPELSESSION 1 

a) Deltagare spelar igenom första episoden 
b) De använder sig av ”Think-aloud”. 
c) Blir inspelade för senare transkribering. 
d) Samtliga deltagare har samma förutsättningar. Samma miljö, och samma verktyg 

med möjlighet för personliga ”inställningar”. 
 
3) INTERVJU 1 

a) Semi-strukturerad kortare intervju om berättelsen och tillhörande element. 
b) Reflektion av den tidigare sessionen. 

 
4) UPPEHÅLL på ca 24h för att deltagarna ska få uppleva lite av ”väntandet” som 

innefattas i episodiskt spelande. 
 
5) ”DEBRIEF” 

a) Vi frågar deltagare om de kan återberätta vad som hände under den senaste 
episoden. 

b) Tjänar till att få deltagare i rätt tankebanor för sessionen. 
c) Få deltagare att fundera på den tidigare episoden för att lättare komma in i den 

andra. 
 
6) Starta SPELSESSION 2 

a) Deltagarna spelar igenom den andra episoden med samma instruktioner 
 
7) INTERVJU 2 

a) Semi-strukturerad längre intervju. 
b) Denna omfattar mer än den första, då den berör både episod ett och två.  
c) Intervjun går djupare in i spelets olika aspekter och deltagarens uppfattning om 

dessa. 
 

 



  Bilaga 1: Utformning av studien 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 2: Inledande observationer av spel 
 

 

Quest log 
 
 
Frågor för egna spelsessioner:  
1) Narrativ 

a) Vad för berättelsen framåt? 
i) Dramaturgi 

b) Vem är du? (Karaktär eller allvetande gud) 
i) Vilken roll spelar du? 
ii) Hur presenteras din karaktär? 

c) Vilka är de andra viktiga karaktärerna? 
i) Vilka roller spelar dessa? 

d) Ur vems point of view är berättelsen? (Direkt eller återberättat) 
e) Hur kopplas episoderna samman? 

i) Hur slutar de? (cliffhangers?) 
ii) Hur börjar de? 
iii) Får man någon återblick i nästa episod? (Återkoppling) 

 

2) Gameplay 
a) Hur presenteras Gameplay? (tutorials)  
b) Hur ställs du som spelare inför olika val? 

i) Hur väl svarar spelet på dina val? (responsivitet) 
c) Hur interagerar du med omgivningen? 

i) Hur rör du dig? 
ii) Vad kan du göra? 

d) Vad utmärker sig med gameplay? 
i) Unika aspekter? 

3) Omgivning/stämning 
a) Var utspelar sig berättelsen? 
b) Vilka “medel” används för att förstärka känslor i spelet? 

i) Tint 
ii) Ljud 

(1) Musik 
(2) Voiceover 
(3) Ljudeffekter 

iii) Ljus 
iv) Stressmoment 
v) ÖVRIGT 

 

 
 



  Bilaga 3: Förberedande enkät 
 

 

Förberedande enkät 
 
Namn:                                                       .            Kön: 

o Man 
o Kvinna  

Ålder:               . 
 
 
Har du erfarenhet av digitala spel sedan tidigare? 

o Ja 
o Nej 

 
Vilka typer av digitala spel brukar du spela?  (Exempel i grått) 

 
o Online spel   (MMO och MMORPG  ex. World of warcraft / Diablo) 
o FPS    (First Person Shooter  ex.  Call of duty) 
o Rollspel    (ex. Elder scrolls serien / Masseffect) 
o App-spel  (ex. Angry birds / Candy crush) 
o Pussel-spel  (ex. Tetris / Mine sweeper / Portal) 
o Fighting-spel  (ex. Streetfighter / Tekken / Mortal Kombat) 
o Racing-spel   (ex. Mariocart / Need for speed) 
o Sport-spel    (ex. Fifa / NHL) 
o Äventyrsspel    (ex. Super Mario / Limbo / Zelda) 
o Skräckspel   (ex. Silent hill / Resident evil / Amnesia) 

 
 
Övrigt:                                                          
 
 

Hur mycket tid lägger du på spelande? (Uppskattningsvis) 
 

o 0 h/vecka 
o 1-5 h/vecka 
o 5-10 h/vecka 
o 10-15 h/vecka 
o 15+ h/vecka 

 
Har du spelat episodiska spel tidigare? (Ex. Half life / något från Telltale Games) 

o Ja 
Vilka:                                                                . 
                                                                                            . 
                                                                                           . 
 

o Nej 


