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Abstract 
This study has investigated what affects players' experience of different methods of            
narrative delivery in computer games. Different methods for narrative delivery are           
discussed as well as findings on similarities between these methods. The players            
experience of methods for narrative delivery was studied, as well as research on affect              
and how affect impacts the experience of methods for narrative delivery in computer             
games. The analysis resulted in: sound, unexpected events, game character behavior,           
action and excitement, interaction, comedy, many events at once, backstory as well as             
visual elements, that are nine suggested factors that affect a player's experience of             
different methods for narrative delivery in computer games. A model for sorting and             
structuring the suggested factors was then discussed in the discussion chapter. The nine             
suggested factors identified in the analysis have strong links to affect-inducing elements            
previously identified by De Byl (2015), Freeman (2004) and Hudlicka (2008). These            
elements are: Events in the game, Game interaction, Game sound, Game characters. Using             
these, game designers can utilize traditional narrative techniques, as well as game-specific            
techniques, to create stories that make players experience affect. A connection may also             
have been identified, which suggests that the number of suggested factors that affect the              
affective experience varies depending on which narrative delivery method is used. 
 
 
Keywords: Narrative, Narrative delivery, Affect, Affective computer games, Computer         
games, User Experience (UX) 
  

 



Abstrakt 
Denna uppsats har undersökt vad som påverkar spelares upplevelse av olika metoder för             
att förmedla narrativ i datorspel. Olika metoder för att förmedla narrativ tas upp och fynd               
kring likheter mellan olika metoder diskuteras. Upplevelsen av metoderna för att           
förmedla narrativ studerades samt forskning om affekt och vad affekt har för betydelse             
för upplevelsen av metoder för att förmedla narrativ i datorspel. Ur analysen framkom:             
ljud, oväntad händelse, spelkaraktärers beteende, action och spänning, interaktion,         
komedi, många händelser samtidigt, spelkaraktärers bakgrundsberättelse samt visuella        
element, som nio förslag på faktorer som påverkar en spelares upplevelse av olika             
metoder för att förmedla narrativ i datorspel. En modell för att sortera och strukturera              
förslagen på faktorer diskuterades sedan fram i diskussionskapitlet. De nio förslagen på            
faktorer som identifierats i analysen har starka kopplingar till de affektskapande element            
som tidigare identifierats av De Byl (2015), Freeman (2004) och Hudlicka (2008). Det             
som överensstämmer med tidigare forskning är att genom: Händelser i spelet,           
Spelinteraktion, Spelets ljud, Spelets karaktärer, kan speldesigners med hjälp av          
traditionella berättartekniker, samt spel-specifika tekniker, skapa berättelser som får         
spelare att uppleva affekt. Ett potentiellt samband identifierades också som visar att de             
förslag på faktorer som påverkar den affektiva upplevelsen varierar beroende på vilken            
narrativ förmedlingsmetod som används.  

Keywords: Narrative, Narrative delivery, Affect, Affective computer games, Computer         
games, User Experience (UX) 
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1 Introduktion 
Vid 21 års ålder har den genomsnittliga amerikanska ungdomen spenderat mer än tio             
tusen timmar på att spela datorspel (McGonigal, 2011). Tio tusen timmar anses vara den              
tid som behövs spenderas på någonting för att uppnå världsklassig expertis (Gladwell,            
2008). Detta skulle kunna innebära att den genomsnittliga ungdomen (amerikanska          
ungdomen) kommer att vara datorspelsexpert med över tio tusen timmars erfarenhet vid            
21 års ålder. I kontrast består dagens grundskoleutbildning i Sverige av 6890 timmar             
garanterad utbildning utspritt mellan 18 olika ämnen [1].  

Datorspel är inte bara populära och ekonomiskt framgångsrika, de blir allt mer            
uppmärksammade i vardagliga sammanhang (Barr, Noble & Biddle, 2006). En tredjedel av            
alla svenskar spelar spel minst en gång i veckan, vilket gör Sverige till ett av de länder                 
som spelar mest i hela Europa (Bosmans & Maskell, 2012). Spelare lägger mycket tid och               
resurser på datorspel vilket har lett till en stadig ökning av intresse från den akademiska               
världen i hur datorspel fungerar och vad de kan göra med en människa (Barr et al, 2006). 

En av de viktigaste delarna av datorspel är narrativ (McGonigall, 2011; Hudlicka, 2009).             
Narrativ kan beskrivas som de metoder som används för att förmedla datorspelets            
berättelse till spelaren, en serie händelser i en tidssekvens (Cohan och Shires, 1988; Qin,              
Rau & Salvendy, 2009; Cohan och Shires, 1988). Narrativ tillåter speldesigners att            
integrera kontext och mening i vad spelare gör, hur de gör det och varför (Ip, 2011b;                
McGonigal, 2011). 

Narrativ är inte ett nytt forskningsområde. Narrativ har länge existerat i litteratur, teater             
och film. Trots att narrativ även har en betydande roll i datorspel fokuserar forskning              
inom datorspel främst på tekniska möjligheter, i form av bland annat design av             
spelkaraktärers visande av känslor (Qin et al., 2009). Det finns fortfarande nästan ingen             
forskning om vad som påverkar spelares upplevelse av olika metoder för att leverera             
narrativ i datorspel (Ip, 2011a: Qin et al., 2009). Detta kan skapa svårigheter för bland               
annat speldesigners att ta reda på hur datorspel kan designas för att skapa upplevelser              
hos spelare. 

Det finns heller inte mycket forskning som specifikt definierat olika narrativa           
förmedlingsmetoder i datorspel, alltså metoder för att förmedla narrativ i datorspelet till            
spelaren. Ip (2011a) och Rouse (2004) är några av de få forskare som specificerat hur               
narrativ kan förmedlas till spelare i datorspel.  Denna studie kommer därför att fokusera             
på de narrativa förmedlingsmetoder som är definierade av Ip (2011a) och Rouse (2004).  
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I datorspel är spelarens affektiva upplevelse viktig. Om affekt inte kan förmedlas till             
spelaren så kan spelarens upplevelse påverkas negativt och i värsta fall förstöras (Ng,             
Khong & Thwaites, 2012; Johnson & Wiles, 2003; Gilleade, Dix & Allanson, 2005). Affekt              
kan beskrivas som ett spektrum innefattande känslor, humör och stämning. (Axelrod &            
Hone, 2005b; Norman, 2002; Xia et al., 2005). När det kommer till datorspel så bildar               
affekt den mekanism som gör att en spelare fördjupas i spelet (De Byl, 2015). 

Människor spelar datorspel för de upplevelser datorspelen skapar (Lazzaro, 2004). För           
majoriteten av spelare är målet med att spela datorspel att uppleva affekt (Johnson &              
Wiles, 2003). En affektiv upplevelse innebär, i denna studie, upplevelsen av affekt.            
Hudlicka (2008) ger ett antal förslag på affekt-framkallande element som kan skapa            
affektiva upplevelser hos spelare i ett datorspel. Hon beskriver bland annat datorspelets            
miljö, tidsbegränsningar, uppgifters svårighet samt spelkaraktärers utseende och        
beteende.  

Designers jobbar ständigt för att försöka få spelare att uppleva affektiva upplevelser i sina              
spel, men de moment där spelare upplever affekt är ofta få och det finns inga etablerade                
tekniker för att skapa rika affektiva upplevelser hos spelare om och om igen (Freeman,              
2004). För att ta reda vad som påverkar spelares affektiva upplevelse av olika narrativa              
förmedlingsmetoder i datorspel har detta studerats med hjälp av frågeställningen: 

Vad påverkar spelares affektiva upplevelse av olika metoder för att förmedla narrativ i             
datorspel? 

Studiens syfte är att informera och ge spelteoretiker och speldesigners en mer            
övergripande förståelse för vad som påverkar spelares affektiva upplevelse av olika           
narrativa förmedlingsmetoder i datorspel. Resultatet kan förhoppningsvis också bidra         
genom att inspirera och skapa grund för vidare forskning inom ämnet. 

Studien avgränsas till att studera datorspel inom genren action-äventyr (action          
adventure). Anledningen till detta är att datorspel inom genren action-äventyr har rika            
narrativ (Ip, 2011a). Action-äventyrsgenren kan också framkalla affekt (Hunicke, LeBlanc          
& Zubek, 2004). Detta gör datorspel inom genren relevanta att studera i denna studie.  
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2 Relaterad litteratur 
I litteraturkapitlet presenteras litteratur som beskriver och definierar begrepp samt teorier           
relevanta för studien. Begreppen och teorierna användes för att anpassa metoder för            
insamling av empiri samt för analys av empirin. Studiens resultat återkopplades sedan till             
begrepp och teorier från litteraturen. 

2.1 Datorspel och Narrativ 

Filmer, noveller och tv-serier är alla passiva medier där dess publik varken kan interagera              
med dem eller påverka dess berättelse. Datorspel skiljer sig från passiva medier på många              
sätt. Till skillnad från passiva medier handlar datorspel om spelarens val och handling             
(Qin et al., 2009). Spel kan komma i olika former; på olika plattformar (McGonigal, 2011)               
och kan kategoriseras i olika genrer. Spelgenrer klassificeras beroende på innehållet i            
datorspelen och kan skilja sig mellan olika datorspel (Qin et. al., 2009; McGonigal, 2011).  
 
Många populära datorspel baseras på berättelser. Sättet som berättelserna presenteras          
för spelaren på kallas för narrativ. Narrativ har i denna studie definierats som de metoder               
eller stilar som används för att förmedla datorspelets berättelse till spelaren. Denna            
definition är en tolkning av de definitioner som presenteras av Qin et al. (2009) och Ip                
(2011a) och har anpassats för att passa studien. 
 
Qin et al. (2009) definierar narrativ som: 
“... metoderna eller stilerna använda för att berätta spelets berättelse.” (s. 110, egen 
översättning) 
 
Ip (2011a) definierar narrativ som: 
“... det unika sättet på vilket berättelsen presenteras till publiken.” (s.107, egen 
översättning) 
 
Anledningen till att dessa definitioner valdes som underlag till studiens definition           
berodde på att Qin et al. (2009) och Ip (2011a) är de två främsta referenser som nämns i                  
denna studie i relation till narrativ samt att de båda är väl refererade källor. Studiens               
definition av narrativ kommer också att användas som en utgångspunkt för att definiera             
narrativa förmedlingsmetoder. 
 
Eftersom speldesign ständigt förändras, är det svårt att avgöra till vilken grad olika             
genrer innehåller narrativ. De vanligaste genrerna är: first person shooter, rollspel, action,            
äventyr, sport, racing och strategi. Dessa genrer kombineras också ofta. Typiskt sett så             
spelar narrativet en mer betydande roll i genrerna rollspel, action och äventyr (Dickey,             
2006). En av genrerna som ofta är beroende av narrativ är action-äventyrsgenren (Qin et              
al., 2009). Ofta är action-äventyrsgenren så beroende av narrativ att om narrativet togs             
bort skulle datorspelet vara svårt att förstå och i vissa fall helt oförståeligt (Ip, 2011a).   
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Det finns många narrativa förmedlingsmetoder, och det finns många sätt att kategorisera            
metoderna på (Rouse, 2004; Ip, 2011a). Ip (2011a) har identifierat sex narrativa            
förmedlingsmetoder i datorspel. De sex metoderna är: Narrativ presenterat som en passiv            
spelskärm, Narrativ presenterat som text på skärmen, Narrativ presenterat som en           
filmsekvens, Narrativ presenterat som en filmsekvens i kombination med text på           
skärmen, Narrativ presenterat som en kombination av spelande, filmsekvens och text på            
skärmen, Narrativ presenterat som en kombination av spelande, ljud och textbaserade           
ledtrådar; (Ip, 2011a, egen översättning) Ip (2011a) ger få förklaringar till vad de olika              
metoderna innebär annat än vad han kallar dem. I denna studie har metoderna             
definierats som: 

Narrativ presenterat som passiv spelskärm är en statisk skärm, den kan bestå av bild,              
text eller en kombination av bild och text.  

Narrativ presenterat som text på skärmen är text som täcker hela skärmen eller en del               
av skärmen. Texten kan vara statisk eller rörlig. Tiden som texten syns på skärmen kan               
vara förutbestämd eller bero på spelarens val. Exempel på detta är: böcker eller brev som               
spelaren kan hitta och läsa i spelvärlden. 

Narrativ presenterat som filmsekvens är en förrenderad video eller en sekvens           
renderad i realtid med hjälp av datorns hårdvara. I en filmsekvens kan spelaren inte              
interagera med datorspelet. Spelaren agerar endast passiv publik till det som visas på             
skärmen medan filmsekvensen spelas upp, som att hon/han tittar på en del ur en film (Ip,                
2011a). 

Narrativ presenterat som filmsekvens i kombination med text på skärmen är en            
kombination av text som täcker hela skärmen eller en del av skärmen samt en              
förrenderad video eller en sekvens renderad i realtid med hjälp av datorns hårdvara (Ip,              
2011a). Ett exempel är: en filmsekvens med undertexter. 

Narrativ presenterat som en kombination av spelande, filmsekvens och text på           
skärmen kan vara en filmsekvens där spelaren får göra val som påverkar filmsekvensen.             
I en sådan kombination kan text på skärmen förekomma. 

Narrativ presenterat som en kombination av spelande, ljud och textbaserade          
ledtrådar är när spelaren själv får styra karaktären och interagera med datorspelet.            
Under tiden som spelaren styr karaktären kan ljud och text förekomma. 
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Rouse (2004) beskriver istället narrativ som indelat i tre basgrupper: Utanför datorspelet,            
I datorspelet och Externt material. Under kategorin “utanför spelandett” ingår narrativa           
förmedlingsmetoder där spelaren inte aktivt behöver interagera med datorspelet, detta          
inkluderar: filmsekvenser, text, bilder och ljud. Kategorin “i spelandet” innehåller          
narrativa förmedlingsmetoder där spelaren behöver interagera med datorspelet i form av           
spelande. Metoderna i kategorin “i datorspelet” inkluderar: text, nivåns omgivning,          
dynamiska konversationer med spelkaraktärer och spelkaraktärers beteende. Med        
kategorin “Externt material” menas allt det material spelaren kan få tillgång till utanför             
själva datorspelet, såsom: häften och trailers relaterade till datorspelet (Rouse, 2004).           
Eftersom externt material inte rör själva spelandet i sig, så kommer kategorin inte att              
inkluderas i denna studie. 

Utanför spelandet 
Det finns fyra olika metoder som kan användas för att förmedla narrativ utanför             
spelandet (Rouse, 2004). Den första är filmsekvenser som är en sekvens i datorspelet som              
utnyttjar filmtekniker för att kommunicera en berättelse till spelaren. De kan äga rum i 2D               
eller 3D, och involverar ofta klippningar, panorering, och andra metoder populära inom            
film och TV för att förmedla berättelser. Den andra är text, många datorspel använder text               
för att beskriva en berättelse. Texten kan fylla en hel skärm och sedan bytas ut mot ny                 
text, skärm för skärm eller så kan det vara text som scrollar förbi långsamt nog för att en                  
spelare ska kunna läsa texten. Den tredje är bilder, Ibland presenteras spelare med simpla              
bilder som kommunicerar någon del av berättelsen i datorspelet. Dessa klassificeras inte            
som vanliga filmsekvenser då de inte inkluderar t.ex. klippningar eller andra filmtekniker.            
Bilder kombineras ofta med text. Den fjärde är Ljud, detta kan vara talad dialog eller               
annat ljud (Rouse, 2004). 

I spelandet 
I spelandet finns det fyra olika metoder som kan användas för att förmedla narrativ enligt               
Rouse (2004). Den första är text, i spelvärlden kan text vara placerad på t.ex. skyltar,               
graffiti, notiser och böcker. Den andra är datorspelets omgivning, spelarens utforskning           
av datorspelet kan leda till upptäckter kopplade till datorspelets berättelse. Den tredje är             
dialog, dialog med spelkaraktärer är ett sätt att leverera en berättelse. Dessa dialoger kan              
vara konversationer med karaktärer i datorspelet där spelaren får välja sin karaktärs            
respons. Dialog kan också vara icke-interaktiv, det innebär att spelaren inte kan påverka             
dialogen, och de kan komma från andra källor än andra karaktärer i datorspelet. Den              
fjärde är karaktärbeteende, ett exempel på beteende hos en karaktär i ett datorspel kan              
vara om spelarens karaktär närmar sig en by med draget vapen, de andra karaktärerna i               
närheten börjar då skrika och fly undan. Detta kan utgöra en del av datorspelets              
berättelse (Rouse, 2004). 
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2.2 Affekt 

Begreppet känslor är i teorin vagt definierat. Trots att termen blivit ett ofta använt,              
trendigt uttryck så återstår fortfarande problemet att känslor innebär olika saker för olika             
människor. I denna studie används istället ordet affekt för att omfatta det spektrum som              
består av bland annat känslor, humör och stämning (Axelrod & Hone, 2005a; Scherer,             
2005).  

Forskning inom affekt i datorspel behandlar primärt två områden. Det första området            
handlar om “affect recognition”, att förstå hur spelarens affekt kan tas vara på (med hjälp               
av bland annat sensorer och kameror). Det andra området handlar om hur datorspelet             
kan påverka spelarens affektiva upplevelse genom till exempel spelkaraktärers beteende          
(Hudlicka, 2003).  

Precis som med alla former av underhållning, så söker spelare ofta någon form av              
emotionell vinning när de spelar datorspel. Till skillnad från andra medier är datorspel             
immersiva samt mer personligt involverande, vilket gör att den affekt datorspel kan väcka             
är mycket starkare än för andra medier (Rouse, 2004). Det effektivaste sättet att skapa              
affekt hos spelare är genom narrativet (Yannakakis & Paiva, 2014). Ett exempel skulle             
kunna vara att ett datorspels narrativ är designat för att få spelaren att uppleva någon               
form av affekt. När spelaren får göra ett val att antingen rädda en spelkaraktär eller en                
annan och där huvudkaraktärens kompanjon dör, så kan spelaren uppleva sorg över            
dennes död. 

Graden av fokus på spelares affekt i datorspel varierar. Spelares affekt kan antingen vara              
en bieffekt av datorspelet utan att detta är något som datorspelets designers medvetet             
försökt uppnå. Det händer att datorspel designas med mentaliteten att: om spelet är mer              
roligt än frustrerande så spelar kommer spelare automatiskt att engagera sig i spelet och              
deras affektiva upplevelse kan ignoreras. Spelares affekt kan i andra fall fungera som             
datorspelets mål, för att kontrollera spelares engagemang i datorspelet (Hudlicka, 2008).  

Freeman (2004), De Byl (2015) och Hudlicka (2008) tar upp berättelsens karaktärer som             
ett element för att förmedla berättelsen och affekt. De påstår att en relation mellan              
spelaren och spelkaraktärer kan skapa och förstärka spelares affektiva upplevelse.          
Hudlicka (2008) beskriver ett antal affekt-framkallande element som kan inkorporeras i           
ett datorspel för att få spelare att uppleva affekt. Hon beskriver att affekt bland annat kan                
förmedlas genom: spelkaraktärers beteende, interaktion med datorspelet, händelser i         
datorspelet, utseendet och känslan av datorspelets miljö, tids- och resursbegränsning på           
spelares beteende, val av uppgifter eller situation och deras integration i narrativets eller             
intrigens helhet samt spelkaraktärers utseende och beteende. De Byl (2015) beskriver           
också händelser i spelet, som ett sätt att skapa affektiva upplevelser. De Byl (2015) tar               
upp oväntade händelser i berättelsen, som exempelvis att ett hus exploderar eller att en              
mängd fiender släpps lös mot spelaren. Hudlicka (2008) beskriver också händelser men            
lägger istället vikt på uppgifter som kan utföras av spelaren där uppgifterna kan vara              
tidsbegränsade. 
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För att summera så skriver De Byl (2015), Freeman (2004) och Hudlicka (2008) om fyra               
övergripande sätt att förmedla affektiva upplevelser och spelets berättelse:  

● Händelser i spelet , det kan vara antingen I en traditionell filmsekvens eller under            
själva spelandets gång.

● Spelinteraktion, och mer specifikt att interaktionen antingen kan stötta eller         
hindra spelets berättelse och på så sätt skapa affektiva upplevelser.

● Spelets ljud, primärt som ett sätt att skapa affektiv upplevelse.

● Spelets karaktärer och hur spelaren kan relatera till karaktärerna samt att          
karaktärer utsätts för händelser i spelet.

Enligt Freeman (2004) finns det över 300 metoder för att förmedla affekt till en spelare.               
Vissa metoder är t.ex specifika för spelkaraktärer medan andra är specifika för            
filmsekvenser. Däremot beskrivs det inte hur de 300 specifika metoderna lämpar sig för             
att förmedla affekt. 

En viktig del av affektiva upplevelser är dess så kallade multimodalitet. Att affekt är              
multimodalt betyder att det finns olika sätt att beskriva hur affekt ger sig uttryck hos en                
person. En av affekts modaliteter är den upplevelsebaserade och subjektiva modaliteten           
som reflekterar en individs egen medvetna affektiva upplevelse (Hudlicka, 2009). För att            
undersöka affekt upplevd genom denna modalitet kan intervjuer användas (Scherer,          
2005). 

Affektiva upplevelser kan förändras beroende på när frågan ställs till en individ om vad              
denne upplevde (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Affektiva upplevelser är ett korta            
tillstånd som endast varar från sekunder till minuter (Hudlicka, 2009). Om en individ vid              
ett tillfälle upplever skräck kan den affektiva upplevelsen förändras om individen ombeds            
beskriva samma upplevelse en vecka senare (Watson et al., 1988). 

Grundläggande affekter inkluderar vanligtvis: rädsla, ilska, lycka, sorg, avsky och          
överraskning. Det finns även mer komplexa affekter såsom: skuld, stolthet och skam            
(Hudlicka, 2009). Enligt Watson et al. (1988) så finns det två olika typer av affekt: positiv                
och negativ affekt. Positiv affekt beskrivs av Watson et al. (1988) som i vilken              
utsträckning en person känner sig entusiastisk, aktiv och alert. Hög positiv affekt är ett              
stadie av hög energi, full koncentration och behagligt engagemang, medan låg positiv            
affekt kännetecknas av sorg och slöhet. Negativ affekt beskrivs som ett stadie av ångest              
och obehag som i sin tur orsakar en mängd olika affekter, som t.ex. ilska, avsky, förakt,                
skuld, rädsla och nervositet. Låg negativ affekt innebär ett stadie av lugn och fridfullhet.              
Watson et al. (1988) presenterar de negativa och positiva affekterna i PANAS-skalan            
(Positive Affect Negative Affect Scale) (se Bilaga A). PANAS-skalan innehåller en           
specifikation av de känslointryck som affekt består av (Watson et al., 1988). 
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En annan skala för att fånga upplevelsen av affekt är Plutchiks känslohjul (Plutchik’s             
Wheel of Emotions) framtaget av Plutchik (2001). Plutchiks känslohjul består av åtta            
grundläggande känslor som var och en har en fyrgradig skala beroende på hur stark              
känslan är (se Bilaga B). Irritation (annoyance) är till exempel en lägre grad av ursinne               
(rage). Mellan de olika känslorna finns också så kallade dyader. Dyaderna är de speciella              
känslor som formas när två utskott från de grundläggande känslorna kombineras med            
varandra. En kombination av lycka och förtroende skapar till exempel kärlek (Plutchik,            
2001). 
 
Trots att det finns många skalor och modeller för att fånga upplevelsen av affekt är det                
fortfarande en konstant utmaning för forskare att definiera, skilja på och mäta affekt             
(Scherer, 2005). Ett förslag från Scherer (2005) för att komma över den utmaningen är ett               
program som heter GALC (Geneva Affect Label Coder) (se Bilaga C). Programmet            
innehåller 36 affekt kategorier, varje kategori består av ytterligare ord som beskriver den             
kategorien, orden kan t.ex. vara metaforer eller populära uttryck. Orden har valts utifrån             
empiriska studier, och publicerade undersökningar (Scherer, 2005). 
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Tabell 1. Lista med sammanställda affektord från PANAS-skalan (Watson et al., 1988),            
Plutchik’s känslohjul (Plutchik, 2001) och GALC (Scherer, 2005) (egen översättning). 
Acceptans Entusiastisk Inspirerad Olycklig Upphetsad 

Aggressiv Extas Intresserad Optimistisk Uppmärksam 

Aktiv Farhåga Irriterad Positiv Upprörd 

Alert Fientlig Kontrollerad Raseri Vaksamhet 

Avkopplad Fruktan Kärlek Rädsla Vemodig 

Avsky Frustration Leda Rörd Vämjelse 

Avsmak Fundersam Lugn Skakis Vördnad 

Avund Förakt Lustfylld Skam Ånger 

Bedrövad Förlägenhet Lycka Skräck Ångest 

Bekymrad Förskräckelse Långtråkighet Skuld Äckel 

Belåten Förtret Längtan Skuldmedveten Ödmjukhet 

Besluten Förtroende Lättnad Sorg Överraskning 

Bestämd Förundran Medlidande Spänning 

Besviken Förvirring Missnöje Stark 

Besvär Förvåning Negativ Stolthet 

Beundran Förväntansfull Nervös Stress 

Desperation Glädje Njutning Svartsjuka 

Distraktion Hat Nöje Tacksamhet 

Dominerad Hopp Obehag Tankspridd 

Eftertänksam Ilska Ogillande Tristess 
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3 Metod 
Studien initierades med en litteraturstudie där litteratur relaterad till affekt, narrativ och            
datorspel studerades. Resultatet av litteraturstudien bestod av: Formulerade kriterier för          
urval av spel, definition av narrativ och en lista med affektord (se Tabell 1). Kriterier för                
urval av datorspel, som var ett resultat av litteraturstudien, användes för att välja             
lämpliga datorspel. Efter att litteraturstudien genomförts så spelades och utvärderades          
sex olika action-äventyrsspel för att ta reda på vilket eller vilka av dem som innehöll flest                
olika typer av de narrativa förmedlingsmetoder identifierade i litteraturen. Detta          
resulterade i valet av två action-äventyrsspel: Far Cry 5 och The Witcher 3. Eftersom vi               
upptäckte att de narrativa förmedlingsmetoderna identifierade i litteraturen inte         
speglade de vi fann i spelen, så skapades nya definitioner av de narrativa             
förmedlingsmetoder som existerar i Farcry 5 och The Witcher 3 (se Tabell 2). 
 
För att besvara frågeställningen: Vad påverkar spelares affektiva upplevelse av olika           
metoder för att förmedla narrativ i datorspel? utfördes intervjuer i samband med att             
testpersonerna spelande de två datorspelen. För att motivera användandet av intervju           
som datainsamlingsmetod användes litteratur som handlar om affekts multimodalitet.         
Resultatet av intervjuerna var inspelat datamaterial. 
 
Intervjuerna transkriberades för att underlätta analys av materialet. Det transkriberade          
materialet analyserades i tre iterationer. Resultatet av hela analysen var ett dokument            
med empirin strukturerad utifrån datorspel, narrativ förmedlingsmetod och vilket tema          
som beskrev den. Temana tillsammans med resultatet från litteraturstudien i form av            
definitionen av narrativ användes för att ta fram förslag på faktorer som påverkar             
affektiva upplevelser av olika narrativa förmedlingsmetoder. 
 
Figur 1 Visualisering av  metod. 
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3.1 Metodansats 

Fenomenet studerades med en kvalitativ ansats. Kvalitativa data kan användas för att            
svara på frågor som “vad”, “hur” och “varför” i detalj och kan skildra komplexiteten av               
verkliga, mänskliga situationer. En kvantitativ ansats skiljer sig från en kvalitativ genom            
att en kvantitativ ansats ofta behandlar frågor som “hur mycket” eller “hur många” i form               
av t.ex. grafer eller sammanställningar av data (Cooper et al., 2014).  
 
Scherer (2005) beskriver affekt som “… en subjektiv, kognitiv representation som           
reflekterar en unik upplevelse av mentala och kroppsliga förändringar i samband med att             
bli konfronterad med en specifik händelse … ” (S.712, egen översättning) Denna            
subjektiva och kognitiva representationen kan studeras med hjälp av intervjuer          
(Hudlicka, 2009). Empirin i denna studie har därför samlats in genom en kvalitativ             
datainsamlingsmetod i form av intervjuer. 
 
Kvantitativa metoder för att fånga upplevelsen av affekt som t.ex. enkäter med en             
standardiserad lista av affekt beskrivningar där spelaren får välja mellan olika affekter            
och/eller sätta ut sin affektiva upplevelse på en skala, har enligt Scherer (2005), flera              
allvarliga nackdelar. En nackdel är att spelare kan bli manade att välja ett eller flera               
svarsalternativ som de annars inte hade valt. En annan nackdel är att spelare kan vilja               
svara med en kategori som inte är med i listan, vilket tvingar spelaren att svara med det                 
närmaste alternativet. För att undvika problem som dessa kan forskaren välja att            
testpersonen får svara fritt (Scherer, 2005). Ett sätt att fånga fria svar är genom att               
använda sig av intervjuer. Enligt Løvlie, Polaine och Reason (2013) är intervjuer det mest              
effektiva sättet att engagera sig med människor och få dem att förklara hur de upplever               
saker.  

3.2 Litteraturstudie 

Initialt utfördes en litteraturstudie för att undersöka Narrativ och affekt i datorspel. När             
litteraturstudien utfördes studerades artiklar relaterade till affekt, narrativ och datorspel.          
Nyckelorden som användes för att söka efter litteratur var: affect in computer games,             
computer game narrative, affective design, affect measurement scale, narrative delivery. 
 
Studiens definition av narrativ är en tolkning och anpassning av de definitioner av             
narrativ som presenteras av Qin et al. (2009) och Ip (2011a). I studien definieras narrativ               
som: de metoder eller stilar som används för att förmedla datorspelets berättelse till             
spelaren. 
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I litteraturstudien identifierades sex narrativa förmedlingsmetoder i datorspel från Ip et           
al. (2011a) och åtta från Rouse (2004). Dessa 14 narrativa förmedlingsmetoder           
undersöktes sedan för att ta reda på om de kunde identifieras i datorspelen och om de var                 
relevanta att använda i studien. Studiens utformning resulterade i skapandet av fyra nya             
narrativa förmedlingsmetoder baserade på de 14 från Ip et al. (2011a) och Rouse (2004):              
Narrativ presenterat som passiv spelskärm och/eller text på skärmen, Narrativ          
presenterat som en filmsekvens, Narrativ presenterat som Interaktiv filmsekvens och          
Narrativ presenterat som spelande i kombination med ljud och/eller text på skärmen (se             
Tabell 2). 

För att få en bred och representativ samling ord som beskriver olika affekter             
sammanställdes alla affektord från PANAS-skalan av Watson et al. (1988), Plutchik’s           
känslohjul av Plutchik (2001) och GALC av Scherer (2005) i en lista (se Tabell 1). Om ett                 
affektor redan fanns i listan så lades dess dubblett inte till. Listan användes sedan under               
analysen för att identifiera relevanta delar av datamaterialet där affekt nämndes eller            
refererades. De delar av datamaterialet där affekt nämndes användes sedan i analysen.            
Affektorden översattes till svenska för att underlätta användning av dem till att analysera ett              
svenskt datamaterial. 

3.3  Studiens Utformning 

För att ta reda på vilka datorspel som kunde vara relevanta att använda i studien               
användes litteratur för att identifiera lämplig genre av datorspel. Genren som valdes är             
action-adventure. Anledningen till detta är att datorspel inom genren action-adventure          
har rika narrativ (Ip, 2011a). De kan också framkalla en psykologisk reaktion i form av               
affekt vilket gör dem relevanta för oss att använda i vår studie (Hunicke et al., 2004). 

Utifrån litteratur formulerades kriterier som datorspelen var tvungna att uppfylla för att            
ingå i studien. Kriterierna är inspirerade av Ip (2011a) men har modifierats för att passa               
studien. Exempel på modifiering är punkt tre som existerar på grund av att studien ej               
kommer att involvera ett helt datorspel utan endast en del av datorspelet. Kriterierna är: 

1. Spelen måste vara inom action-äventyr genren.
2. Spelen måste innehålla rika narrativa element. Datorspelet skulle vara        

betydelselöst eller svårt att förstå om berättelsen utelämnades.
3. Spelet måste innehålla uppdrag med klar början och slut. Med specifika uppdrag           

kan spelaren fullfölja en uppgift från början till slut.

Kriterium ett baserades på att action-äventyr genren mest sannolikt innehåller flest           
datorspel med rika narrativ. Rika narrativ innebär att flera av de narrativa            
förmedlingsmetoderna används samt att narrativet är en central del av datorspelet (Se Ip,             
2011a). Kriterium två skapades för att försäkra att det datorspel som valdes hade ett              
narrativ som var starkt kopplat till datorspelet och att datorspelets narrativ inte gick att              
undvika vid spelande av det. Kriterium tre formulerades för att säkerställa att            
testpersonernas affektiva upplevelse inte påverkades av okunskap eller förvirring kring          
datorspelets narrativ. Narrativet var tvunget att vara tydligt från start till slut för att              
motverka att spelaren skulle känna att denne började mitt i berättelsen. 
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För att välja datorspel inom genren användes spelplattformarna Steam och U-play för att             
söka efter datorspel som uppfyllde de kriterier som formulerats. Spelen valdes primärt ut             
från den lista av datorspel vi haft tillgång till sen innan, men också baserat på om de hade                  
höga betyg (mer än 75/100) enligt Metacritic [3]. Spelen som uppfyllde kriterierna            
placerades i en lista. I de fall då det uppstod osäkerhet om datorspelet uppfyllde kraven               
eller ej inkluderades datorspelet i listan för att sedan undersökas vidare. Spelen i listan              
undersöktes för att identifiera de fyra narrativa förmedlingsmetoderna, samt för att           
undersöka ifall datorspelen uppfyllde kriterierna. Detta gjordes genom att spela          
datorspelen och markera i ett dokument (se Bilaga D) när någon av de fyra narrativa               
förmedlingsmetoderna observerades.  
 
För att undersöka spelen spelade vi en halvtimme av varje spel , detta på grund av att                 
datorspelen, som krävde mer speltid än en halvtimme för att slutföra, inte hade varit              
rimliga att undersöka i sin helhet inom den tidsram studien var begränsad till. Spelen som               
inte uppfyllde kriterierna togs bort från listan. Efter att alla datorspel som uppfyllde             
kriterierna spelats fanns det två datorspel som innehöll flest olika narrativa           
förmedlingsmetoder: Far Cry 5 och The Witcher 3.  Far Cry 5 och The Witcher 3 spelades                
ytterligare en gång för att identifiera hur de fyra narrativa förmedlingsmetoderna är            
kopplade till datorspelet samt hur länge och när varje narrativ förmedlingsmetod pågick            
(se Bilaga G), en kort beskrivning av vad som utspelade sig i varje narrativ leveransmetod               
skapades också (se Bilaga F). Detta gjordes för att ta reda på när det bäst lämpade sig att                  
pausa och ställa frågor under intervjun samt hålla koll på vad som hände vart i               
datorspelet.  
 
Det finns likheter mellan de narrativa förmedlingsmetoderna som Rouse (2004) och IP            
(2011a) beskriver. Exempel på likheter är: narrativ presenterat som text på skärmen (Ip,             
2011a) och narrativ presenterat som text utanför spelandet (Rouse, 2004); Eller Narrativ            
presenterat som en filmsekvens (Ip, 2011a) och Narrativ presenterat som filmsekvens           
utanför spelandet (Rouse, 2004). Efter att de två datorspelen testspelats skapades fyra            
nya narrativa förmedlingsmetoder utifrån förmedlingsmetoderna beskrivna i Rouse        
(2004) och Ip (2011a) (se Tabell 2). Spelandets roll i revideringen av de narrativa              
förmedlingsmetoderna var att kunna ta reda på vilka förmedlingsmetoder som existerade           
i de testspelade spelen. De fyra nya narrativa förmedlingsmetoderna baserades på           
metodernas likhet till varandra, vilket gjorde dem svåra att skilja från varandra. En             
sammanställning, och därmed minskning av antalet leveransmetoder, skulle eventuellt         
minska antalet störmoment för spelarna under de tester som utfördes samt gjorde dem             
lättare att skilja från varandra i såväl spelande som analys. De fyra narrativa             
förmedlingsmetoderna som skapades var: 
 
Narrativ presenterat som passiv spelskärm och/eller text på skärmen: Involverar          
passiv spelskärm och text på skärmen såsom: menyer eller böcker och skriftrullar (se             
Figur 2). 
 
Narrativ presenterat som en filmsekvens: Involverar filmsekvenser utan interaktion         
från spelaren, liknande filmer och videoklipp (se Figur 3). 
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Narrativ presenterat som interaktiv filmsekvens (filmsekvens med spelande, text på          
skärmen, interaktiv dialog och/eller valmöjligheter): Involverar filmsekvenser där        
spelaren kan göra val som påverkar dialogen eller händelsen i filmsekvensen (se Figur 4). 

Narrativ presenterat som spelande i kombination med ljud och/eller text på           
skärmen: Involverar spelande där spelaren kontrollerar huvudkaraktären. Under        
spelandet kan ljud och text presenteras genom att karaktären pratar och undertexter            
visas eller meddelanden på skärmen relaterade till narrativet (se Figur 5). 

Samtidigt som vi inte ville störa eller avbryta spelares koncentration, fokus och            
upplevelse av datorspelet så är den affektiva upplevelsen, enligt Hudlicka (2009), ett kort             
tillstånd som endast varar från sekunder till minuter. Därför ville vi hålla korta intervjuer              
med spelarna medan de spelade. Tanken var att med ett rimligt antal pauser på lämpliga               
ställen i spelandet skulle spelarna kunna behålla fokus på datorspelets narrativ under            
längre perioder samt skonas från irritationen av att datorspelet pausas abrupt för            
intervju. 
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Figur 2 Exempel på Narrativ presenterat som passiv spelskärm och/eller text på skärmen 

Far Cry 5  The Witcher 3 

Figur 3 Exempel på Narrativ presenterat som filmsekvens 

Far Cry 5   The Witcher 3 

Figur 4 Exempel på Narrativ presenterat som interaktiv filmsekvens 

Far Cry 5       The Witcher 3 

Figur 5 Exempel på Narrativ presenterat som spelande i kombination med ljud och/eller text på skärmen               
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Tabell 2 Fyra nya narrativa förmedlingsmetoder med grund i de narrativa           
förmedlingsmetoderna från IP (2011a) och Rouse (2004). 
Metoder från Ip 
(2011a) 

Metoder från 
Rouse (2004) 

Nya narrativa 
förmedlingsmetoder 

Förkortningar 

Narrativ presenterat 
som en passiv 
spelskärm 
 
Narrativ presenterat 
som text på skärmen 

Utanför spelandet: 
Text 
 
Utanför spelandet: 
Bilder 

Narrativ presenterat som passiv 
spelskärm och/eller text på 
skärmen 

PSTS 

Narrativ presenterat 
som en filmsekvens; 

Utanför spelandet: 
Filmsekvenser 

Narrativ presenterat som en 
filmsekvens 

F 

Narrativ presenterat 
som en filmsekvens i 
kombination med text 
på skärmen; 
 
Narrativ presenterat 
som en kombination av 
spelande, filmsekvens 
och text på skärmen; 

I spelandet: Dialog 
(interaktiv) 

Narrativ presenterat som 
Interaktiv filmsekvens 
(spelande, filmsekvens, text på 
skärmen, dialog, valmöjligheter) 

IF 

Narrativ presenterat 
som en kombination av 
spelande, ljud och 
textbaserade ledtrådar; 
 

I spelandet: 
Karaktärbeteende 
 
I spelandet: Dialog 
(ej interaktiv) 
 
I spelandet: Spelets 
omgivning 
 
I spelandet: Text 

Narrativ presenterat som 
spelande i kombination med ljud 
och/eller text på skärmen 

S 
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3.4 Intervju 

Cooper et al. (2014) och Løvlie et al. (2013) rekommenderar att intervjuerna bör ske där               
interaktionen händer, i testpersonernas egen miljö. Det är kritiskt att testpersonerna           
intervjuas på platsen där de använder produkten (Cooper et al., 2014). Testpersonerna            
intervjuades därför i deras eget hem när de spelade datorspelen på sin egen dator.              
Intervjuerna skedde individuellt med en testperson i taget. Anledningen till detta är att             
Cooper et. al (2014) rekommenderar intervjuer med en person i taget för att förhindra att               
intervjupersonens åsikter inte förloras i mängden. 

Intervjuerna utfördes i par. Paret bestod av en moderator som tog lätta anteckningar och              
ställde öppna och/eller slutna frågor för att rikta diskussionen, samt en medlare som tog              
detaljerade anteckningar och letade efter eventuella missar i frågorna som moderatorn           
ställde. Detta är enligt Cooper et al. (2014) ett lämpligt sätt att utföra intervjuer. Under               
intervjuerna användes intervjuguider (se Bilaga E). 

Det behövs viss skicklighet för att kunna spela action-äventyrsspel (Amory et al., 1999).             
Urvalet i denna studie (se Tabell 3) utgörs därför av vana spelare. Genom att låta vana                
spelare testa datorspelen, undveks situationer då spelaren upplevde affekt endast på           
grund av att spelaren inte var van vid datorspelets kontroller, inte kunde ta sig fram i                
datorspelets användargränssnitt eller liknande. De testpersoner som valdes var personer          
vi kände sen tidigare och som vi visste var vana spelare, detta gjorde att åldersspannet på                
testpersonerna blev 22-24. De personer som valdes som testpersoner var spelare som            
inte hade spelat just The Witcher 3 och Far Cry 5. Detta kriterium sattes därför att tidigare                 
erfarenhet av ett datorspel samt okunskap kring spelande i allmänhet skulle kunna            
påverka resultatet negativt. Namnen på testpersonerna i Tabell 3 är ej deras riktiga namn.              
Testpersonerna har tilldelats pseudonymer för att bevara deras anonymitet. 

Tabell 3. Urval av testpersoner (med pseudonym). 

Namn Ålder Kön Intervju- & Speltid 

Amanda 22 Kvinna 2:15:00 

Jonas 23 Man 1:32:00 

Sofia 23 Kvinna 2:04:00 

Billy 23 Man 1:36:00 

Rickard 24 Man 1:55:00 
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Fem spelare fick spela både The Witcher 3 och Far Cry 5. För att inkludera alla fyra                 
narrativa förmedlingsmetoder, samt för att få spelarna att skapa sig en uppfattning av             
datorspelet och dess handling fick spelarna spela ca 30 minuter från varje datorspel.             
Under spelandet ställdes intervjufrågor till spelaren för att få en förståelse för hur             
spelaren upplevde de narrativa elementen i datorspelet. Spelandet pausades och korta           
intervjuer hölls vid de tillfällen då en narrativ förmedlingsmetod var på väg att övergå till               
en annan. Enligt Cooper et al. (2004) så kan en timmes intervjuer vara tillräckligt för att                
samla nödvändig empiri. Sammanlagd tid för intervju och spelande av båda datorspelen            
blev ca två timmar per testperson, där intervjuerna tog ungefär hälften av tiden.  

Intervjuerna spelades in för att underlätta analys av materialet. Materialet från           
Intervjuerna transkriberades efter inspelning. Transkriberingarna var det empiriska        
material som analyserades. 

Tekniken för att identifiera affekt är i denna studie relativt enkel och subjektivt tolkande,              
men genomförbar. Andra mer avancerade psykologiska eller fysiologiska förhållningssätt         
skulle möjligtvis kunna användas för att validera tillvägagångssättet, men skulle sträcka           
sig utanför ramarna av denna studie. Alla tekniker och metoder för att “mäta” affekt kan i                
viss utsträckning ses som fördomsfulla eller subjektiva, även inräknat en individs           
personliga tolkning av sina egna känslor (Plutchik, 1980, Plutchik 1994; Russell, 1980; Ip,             
2011b). För mätning av affekt kan tillvägagångssättet anses innehålla en viss grad av             
giltighet eftersom det informerar specifikationen av affekt genom att ta hänsyn till            
känslor (Watson et al., 1988; Ip, 2011b).  

3.5 Analysmetod 

För att förenkla processen av att finna mönster och strukturera data är det viktigt att               
forskaren först fördjupar och bekantar sig med djupet och bredden av dess innehåll.             
Fördjupning i materialet involverar oftast att forskaren läser materialet upprepade          
gånger och letar efter betydelsefulla eller intressanta och relevanta delar av materialet            
(Braun & Clarke, 2006). För att bekantas med empirin lästes det transkriberade            
intervjumaterialet igenom ett flertal gånger Det empiriska materialet lästes igenom          
individuellt för att minska risken för partiskhet. Empirin söktes sedan igenom för att finna              
de delar av empirin där intervjupersonerna nämnde eller antydde att de upplevde någon             
typ av affekt. För att ta reda på spelarens affektiva upplevelse användes listan med              
affektord (se Tabell 1).  

Initialt söktes empirin igenom med hjälp av affektorden (se Tabell 1 ) för att snabbt finna                
delar av empirin där spelaren beskrev sin affektiva upplevelse. En mer omfattande            
genomgång av empirin utfördes sedan där vi bl.a. letade efter affektord som inte fanns              
med i listan. I delar av datamaterialet där den affektiva upplevelsen beskrevs utan att              
ordagrant nämna specifika affektord, tolkades datan och det affektord som bäst beskrev            
spelarens affektiva upplevelse valdes. Vissa nya affektord framkom också under analysen           
av empirin.  
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Genom att markera de meningar där spelaren beskrev den affektiva upplevelsen och            
anledningen till upplevd affekt, kunde data struktureras för att sedan överföras till ett             
nytt dokument där irrelevant data uteslöts, som bl.a. delar av empirin där spelaren inte              
nämner eller refererar till en affektiv upplevelse.  

De fyra narrativa förmedlingsmetoderna samt listan med affektord (se Tabell 1 & Tabell             
2) användes sedan för att strukturera empirin i fyra kategorier: narrativ         
förmedlingsmetod, spelares affektiv upplevelse, spelares beskrivning av den affektiva        
upplevelsen och spelares beskrivning av orsak till den affektiva upplevelsen. Spelarens          
beskrivning av orsaken till den affektiva upplevelsen tolkades för att skapa teman som            
generellt beskrev orsaken till den affektiva upplevelsen. De teman som kunde skapas           
lades till i dokumentet under titeln Tema. Exempel på teman som skapades var:            
aggressiva spelkaraktärer, musiken trappas upp och en spelkaraktär säger något komiskt.

Efter att teman skapats fördes dessa över till en hemsida vid namn Realtime Board där de                
sorterades in i olika kategorier som till sist formade nio förslag på faktorer som påverkar               
spelares affektiva upplevelse av narrativa förmedlingsmetoder i datorspel (se Figur 6). 

För att illustrera hur analysen utfördes kan detta citat från Jonas användas. 

... Jag trodde ju dom skulle skjuta honom direkt på plats liksom, för det verkar               
ju som dom inte har något direkt mål å låta oss överleva. Så det var ju lite                 
förvånande.  (Jonas, Far Cry 5) 

Den narrativa förmedlingsmetoden i exemplet med Jonas är Filmsekvens enligt          
definitionen som har tagits fram genom att sammanställa beskrivningar av spelande från            
Ip (2011a) och Rouse (2004), (se Tabell 2). Jonas affektiva upplevelse är förvåning, detta              
identifierades som en affekt med hjälp av Tabell 1. Jonas beskrivning av upplevelsen är:              
“det var ju lite förvånande”. Spelarens beskrivning av orsak till upplevelsen är “Jag trodde              
ju dom skulle skjuta honom direkt på plats liksom, för det verkar ju som dom inte har något                  
direkt mål å låta oss överleva”. Temat som skapades utifrån vad spelaren beskrev som              
orsak är: Osäkerhet eller oväntad händelse. Tabell 4 visar hur dokumentet           
strukturerades. I diskussionen förs sedan ett resonemang kring de olika förslagen på            
faktorer som identifierats i analysen och hur dessa relaterar till varandra (se Figur 7). 
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Tabell 4. Illustration av struktur för analys av empirin.

Respondent Narrativ 
förmedlingsmetod

Spelarens 
affektiva 
upplevelse 
av affekt

Spelarens 
beskrivning av 
den affektiva 
upplevelsen

Spelarens beskrivning 
av orsak till den 
affektiva upplevelsen

Tema

Jonas Filmsekvens Förvånad det var ju lite 
förvånande

Jag trodde ju dom 
skulle skjuta honom 
direkt på plats liksom, 
för det verkar ju som 
dom inte har något 
direkt mål å låta oss 
överleva

Oväntad 
händelse

 Figur 6. Kategorisering och analys av teman i Realtime Board. 
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3.6 Metoddiskussion 

Två områden i resultatet som har varit föremål för tolkning i denna studie är: upplevd               
affekt och orsaken till spelares affektiva upplevelse. Det är möjligt att tolkningar kan skilja              
sig mellan olika personer, detta är anledningen till att tolkningarna i denna studie har              
beskrivits tydligt med exempel. De orsaker som presenterats i studien är de orsaker som              
förekom mest frekvent och som det finns god grund för i empirin.  

Det finns tre huvudsakliga delar av studien som kan ha påverkat studiens resultat. Den              
första är kopplad till affekts multimodalitet. Det betyder att det finns olika sätt att              
beskriva hur affekt ger sig uttryck hos en person (Hudlicka, 2009). Den modalitet som              
studerats i denna studie är den upplevelsebaserade och subjektiva modaliteten som           
reflekterar en individs egen medvetna affektiva upplevelse. Om en av de andra            
modaliteterna studerats kan ett annat resultat ha nåtts. Den andra delen är att materialet              
som samlats och analyserats har tolkats med affektorden som analysverktyg, det medför            
att om ett annat analysverktyg valts skulle resultatet med stor sannolikhet skiljt sig från              
det i denna studie. Den tredje delen är att materialet har tolkats av människor. Detta kan                
ha medfört att tolkningen är partisk och att information i empirin kan ha missats. På               
grund av detta har analysen delvis genomförts separat av två individer och sedan jämförts              
för att minska risken för partiskhet.  

Eftersom denna studie avgränsats till två datorspel inom action-äventyrsgenren kan          
resultaten av denna studie inte med säkerhet appliceras på datorspel utanför           
action-äventyrsgenren. Det går heller inte att med säkerhet säga att de nio förslagen på              
faktorer som identifierats i denna studie definitivt får spelare att uppleva affekt varje             
gång. Enligt Scherer (2005) så är affekt en subjektiv upplevelse, vilket betyder att olika              
händelser kan skapa olika typer eller mängd affekt för olika människor. Vad som till              
exempel är väldigt otäckt för en person, kanske inte skapar någon affekt alls för en annan.                
Detta gör det också svårt att förutse vilken typ av affekt en spelare kommer att uppleva                
till följd av en händelse eller en scen.  

Urvalet av testpersoner kan också ha påverkat resultatet eftersom de alla ligger nära             
varandra i ålder, 22-24. För att försäkra sig om att resultatet gäller för fler åldersgrupper               
hade fler testpersoner från andra åldersgrupper behövt studeras. 
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3.7 Etiska överväganden 

Spelare som medverkat i studien är och kommer att förbli anonyma. Innan varje moment              
påmindes spelaren om sina rättigheter att avsluta sin medverkan både innan, under och             
efter studien. Syftet med studien och spelarens personliga bidrag till studien klargjordes            
för spelaren innan hen medverkade i studien. När inspelning i form av ljud skedde så               
informerades spelaren och frågades om lov. Empiri som kan ses som känslig eller             
stötande t.ex. namn, vissa ord eller avslöjande detaljer om en person eller företag kommer              
inte att publiceras. Uppgifter som antecknas och lagras kommer hanteras på ett sådant             
sätt att utomstående inte kan få tillgång till materialet. Uppgifter som samlats under             
studien kommer inte att användas för andra ändamål. Medverkande i studien kommer att             
frågas om de är intresserade av att veta var resultatet av studien kommer att publiceras               
och få en rapport eller sammanfattning av studien. Medverkande kommer inte att utsättas             
för någon form av påtryckning eller negativa konsekvenser om de väljer att avsluta sitt              
deltagande. Dessa överväganden har gjorts enligt rekommendationer från American         
Psychological Association [2] och vetenskapsrådet (2002). 
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4 Resultat & Analys 
I resultat och analys presenteras studiens empiri som består av resultatet av intervjuerna             
med spelare i form av citat samt förklaringar av dessa. Resultatet innehåller empiri             
relaterad till spelares affektiva upplevelse av olika narrativa förmedlningsmetoder i          
datorspel. De citat som inkluderats i detta kapitel har valts ut som en representation och               
återspegling av empirin, alla citat presenteras alltså inte i detta kapitel på grund av den               
stora mängden empiri som samlats in. Här presenteras och beskrivs också de teman som              
framkommit från analys av resultatet. Resultat och analys är strukturerat utifrån de nio             
förslagen på faktorerna som identifierats i analysen (se Tabell 5).  

4.1 Ljud 

Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av ljud som förekom i Filmsekvenser,              
Interaktiv filmsekvens och Spelande och beskriver affektiva upplevelser som påverkats          
av: Musikens tempo och volym, Musiken i relation till situationen och Ljudet i relation till               
situationen. 

Amanda beskrev att hon gillade musiken. Hon sa att den fick henne att koncentrera sig på                
vad det var som hände i den interaktiva filmsekvensen och att den gjorde henne              
uppslukad av historien. Hon sa även att hon tyckte den bidrog till att skapa intensitet i                
datorspelet. 

Musiken bidrog väldigt väldigt mycket å jag gillade den… Asså jag kände verkligen            
hur jag blev så här uppslukad av historien för att musiken fick mig att koncent...               
Verkligen koncentrera mig på vad det var som hände… Den bidrog ju till det här...              
Intensiva, att nu är det någonting som verkligen händer liksom … (Amanda, The            
Witcher 3) 

I Far Cry 5 beskrev Amanda att den lågmälda musiken som spelades i bakgrunden, under               
en scen där antagonisten predikar guds ord, hjälper till att skapa en känsla av obehag. 

...sättet dom berätta på medan man fick se den vertikala videon och dom stod bredvid               
liksom med gevär och han verkligen preachar till folket, eh… "guds ord", bibeln och             
liksom nä, det var bara sättet och jag tyckte också musiken, den här lite mer               
lågmälda musiken i bakgrunden, verkligen hjälpte att sätta den här obehagskänslan           
liksom… (Amanda, Far Cry 5)

Billy beskrev att först gjorde musiken så att han kände att han behövde springa men               
sedan när musiken dog ut så gjorde det att han kände sig lite mer säker. 

… just musiken blev ju lite så här också man ba måste springa ännu mer typ och sen                 
när det då dog ut musiken lite så kände jag typ ok jag är lite mer safe. (Billy, Far Cry                    
5) 
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Den affektiva upplevelsen som beskrivs i citaten är säkerhet, gillande, obehag och            
intensitet. Amanda beskriver en situation i spelet där musiken fick henne att koncentrera             
sig på vad som hände, samt en situation där hon hörde lågmäld bakgrundsmusik vilken              
bidrog till en känsla av obehaglig. Billy beskriver en situation i spelet där musikens tempo               
“dog ut”. Detta tolkas i denna studie som att upplevelsen av affekt orsakades av spelets               
ljud. 

4.2 Oväntad händelse 

Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av oväntade händelser som förekom i              
Filmsekvens, Interaktiv filmsekvens och Spelande. Spelare beskrev att de upplevde affekt           
vid tillfällen i spelet där: det hände någonting plötsligt eller oväntat, vid en osäker              
situation eller när spelaren ej visste vad som skulle komma att hända i spelet. 

I The Witcher 3 när Jonas stod och slogs med monster blev han sparkad av en häst, detta                  
sa Jonas att han inte var beredd på och det gjorde honom väldigt förvånad. Han sa att han                  
tyckte att det var rimligt att en häst gjorde så. 

...jag blev väldigt förvånad när hästen sparkade mig. Det var jag ju inte             
beredd på, men det känns ju rimligt. Att den inte tycker det är så kul när man                 
står och slåss liksom med monster precis bakom den. Då hade nog vilken häst              
som helst gjort likadant. (Jonas, The Witcher 3) 

Antagonisten har lyckats ta sig ur sina handbojor och pratar med en annan spelkaraktär genom en                
komradio i en helikopter. Rickard beskriver att han blev förvånad och förvirrad när             
spelkaraktären helt plötsligt började lyssna på antagonisten och visade sig vara på antagonistens             
sida. 

… så hör man ju henne hon ah, på radion hon frågar om allt är ok typ och då ser man                    
liksom ett hopp typ nu hör hon liksom att det är nåt som händer så då skickar dom                  
backup men så tar han ju micken och säger någonting och så blir hon twisted och då                 
blir man så här wtf typ man blir väldigt förvånad att han har så mycket kontroll att                 
han är så aa, duktig vad man säger man fattar ju inte vad som händer riktigt då blir                  
man så här wtf typ man blir väldigt förvånad. (Rickard, Far Cry 5) 

Den affektiva upplevelsen som beskrivs i citaten är förvåning och förvirring. Jonas            
beskriver att han stod och slogs med monster när en häst sparkar honom, vilket han inte                
var beredd på. Rickard beskriver en situation där en oväntad person visar sig vara på               
antagonistens sida, vilket gjorde honom förvånad och förvirrad. Detta tolkas i denna            
studie som att den affektiva upplevelsen orsakades av en oväntad händelse. 

4.3 Spelkaraktärers beteende 

Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av spelkaraktärers beteende som förekom             
i Filmsekvens, interaktiv filmsekvens och spelande. Spelare beskrev affektiva upplevelser          
som påverkades av att spelkaraktärer: betedde sig hotfullt eller obehagligt, inte gjorde            
som spelaren ville, var dubiös eller opålitlig eller betedde sig illa mot andra             
spelkaraktärer. 
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Under en konversation med en spelkaraktär nämner huvudkaraktären att han inte ville            
hjälpa spelkaraktären om han inte fick betalt. Jonas nämner då att han blir irriterad för att                
han egentlig velat hjälpa spelkaraktären som inte hade så mycket att ge i form av pengar. 

...för han sa ju sen att han... Att vi kunde hjälpa dom om, om vi fick betalt, och då såg                    
hon ju lite... Nedstämd ut. Jag antar att dom har ju inte så mycket pengar...jag hade                
nog ändå hjälpt dom tror jag. Nu har man ju ändå fått spår på det här odjuret. Då                  
kan vi lika gärna ta hand om det. Det finns säkert nånting dom kan göra, dom är ju                  
inte helt fattiga, dom kan säkert hitta på nån typ av betalning om det skulle vara så...                 
Jag blev lite irriterad… (Jonas, The Witcher 3)

Sofia sa att hon blev irriterad på en karaktär som hoppade på henne, hon sa att                
karaktären inte verkar ha någon aning om vad han håller på med och att han är som en                  
liten pojke. Sofia sa att detta gjorde henne ännu mer irriterad på karaktären. 

… sen kom han och hoppa på en för han trodde att man var någon peggi säkert så                 
han skulle ju mörda en där vilket gör en ännu mer irriterad på honom, han verkar ju                 
inte ha någon aning om vad han håller på med han är ju som en liten pojke… (Sofia,                 
Far Cry 5) 

Den affektiva upplevelsen i citaten är irritation. Jonas beskriver en situation där en             
karaktär berättar för en annan att de kan hjälpa till om de får betalt. Den andra                
karaktären ser nedstämd ut. Sofia beskriver en vuxen karaktär i spelet som att han är som                
en liten pojke. Detta tolkas i denna studie som att den affektiva upplevelsen orsakades av               
spelkaraktärers beteende. 

4.4 Action och spänning 

Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av action och spänning som förekom i               
Filmsekvens, Interaktiv filmsekvens och Spelande. Spelare beskrev affektiva upplevelser         
som påverkades av att: en scen innehöll våldsamma händelser, action eller spännande            
situationer. 

I The Witcher 3 beskrev Jonas att det var uppjagande när en karaktär sprang bland               
krigare och använde någon typ av magi. Han sa att det var lite spännande. 

Det var ju väldigt, så här uppjagande liksom när hon sprang där mellan... Bland alla               
krigarna. Använde någon typ av magi, det var ju lite spännande att se. (Jonas, The               
Witcher 3) 
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Under den första filmsekvensen i Far Cry 5 beskrev Rickard att det var ganska brutalt när                
en karaktär fick sina ögon uttryckta av antagonisten. Han sa att han tyckte det var hemskt                
och att folket som satt och tittade på i kyrkan när detta hände verkade vara vana vid                 
sådana händelser. 

...dom trycket ögonen ur han snubben det är ganska brutalt och folk var inte så asså                
dom som var i kyrkan det var inte som att folk började skrika och så utan det vara                  
ganska så meh another dude got his eye poked out… Hemskt men ändå så här... Det               
visar ju på att folk är vana. (Rickard, Far Cry 5) 

Den affektiva upplevelsen som beskrivs i citaten är spänning och hemskhet. Jonas beskriver en 
situation där en karaktär rör sig bland krigare på ett slagfält. Han beskriver också att magi 
användes. Rickard beskriver en situation där en karaktär utsätts för våld på en plats där 
karaktärerna verkar vara vana vid våld. Detta tolkas i denna studie som att den affektiva 
upplevelsen orsakades av action och spänning i spelet. 

4.5 Interaktion 
Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av interaktion som förekom i Interaktiv 
filmsekvens och Spelande och beskriver situationer där spelaren blir begränsad av 
datorspelet, spelaren förstår inte spelkontrollerna, spelaren använder kontroller för att 
styra spelet. 

Under en interaktiv filmsekvens får spelaren får ett antal olika val ett gult och några vita. 
Sofia beskriver att hon tror de gula är de som tar konversationen vidare och att hon kände 
att hon egentligen bara hade ett val. Detta uttryckte hon att hon tyckte var irriterande. 

...sen fick jag ju två val där det jag antar att det gula betyder att jag kommer komma                  
vidare och dom vita betyder att det bara är frågor man kan ställa om man vill, men                 
det kändes som att de, jag hade bara ett val där… har valt bort en viss grej innan så                  
kommer det fortfarande upp ett val där man måste säga en viss sak som inte hände                
för att man hade valt bort den innan. ehm. det blev jag lite jag tycker att sånt är lite,                   
ja irriterande kan man väl säga. (Sofia, The Witcher 3) 

I en interaktiv filmsekvens blir spelaren ombedd att gripa antagonisten. Amanda           
beskriver att hon blev frustrerad när spelkaraktärerna bad henne sätta på antagonisten            
handfängslen och hon inte visste hur hon skulle göra det. 

...lite såhär halvfrustrerad med kontrollerna liksom han bara står där och så säger             
dom åt mig bara sett på honom handfängsel liksom och jag vet ju inte hur jag gör                 
liksom jag vet inte vilken knapp jag ska trycka på och hade inte den dykt upp då                 
precis där och då då hade jag ju antagligen slagit enter eller E liksom men då hade                 
jag ju börjat pilla med massa knappar så det är så här vad ska jag göra jag vet inte.                   
(Amanda, Far Cry 5) 

Den affektiva upplevelsen i dessa citat är frustration och irritation. Sofia pratar om att välja ett                
dialog alternativ i spelet och Amanda pratar om att hon inte vet vilken knapp hon ska använda.                 
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Detta tolkas i denna studie som att den affektiva upplevelsen orsakades av interaktion med              

spelet då båda citaten handlar om att styra en spelfunktion.

4.6 Komedi 

Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av komedi som förekom i Interaktiv              
filmsekvens och beskriver tillfällen där: komiska händelser sker, spelkaraktärer säger          
något komiskt eller saker i datorspelets miljö är komiska. 

Billy sa att han tyckte det var roligt när en spelkaraktär levererade en klyftig, humoristisk               
kommentar till en annan spelkaraktär. 

Och så hoppade hon ner och så ska dom gå och träna med svärd istället, och då så                  
ska hon typ säga förlåt för att hon inte hade... Eller för att hon gick och tränade                 
istället, och då typ hade hon läst allting ändå så man typ, ahaa. Så fick man en liten                  
sån grej, som var lite kul. (Billy, The Witcher 3) 

Billy sa också att han tyckte det var lite kul när en karaktär i spelet på ett speciellt sätt sa att han                      
skulle se om han kan lösa situationen.

… kommer inte ihåg exakt vad han sa, men typ och typ "enklast hade varit att bara                
lämna in dig till dom" typ "men vi ska se om vi kan un-fuck this situation", tyckte jag                  
var lite kul. (Billy, Far Cry 5) 

Den affektiva upplevelsen i citaten är nöje eller “roligt”. Billy berättar om en situation där 
en karaktär i spelet gick och tränade istället för att läsa en bok. När karaktären blev 
konfronterad visar det sig att hon ändå hade läst boken vilket karaktären uttrycker på ett 
humoristisk sätt. Billy berättar också om en situation där en karaktär uttrycker sig på ett 
speciellt sätt. Detta tolkas i denna studie som att den affektiva upplevelsen orsakades av 
komedi. 

4.7 Många händelser samtidigt 

Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av många saker händer samtidigt som              
förekom i Spelande och beskriver situationen där många saker händer samtidigt, hektiska            
situationer eller situationer där spelare blir distraherade. 

I The Witcher 3 var Sofia fokuserad på att rida och att kolla på omgivningen som hon                 
aldrig sett förut och lyssnade inte så mycket på det som sades av andra karaktärer medan                
hon red. 

Jag var fokuserad på att rida och kolla runt på omgivningen, jag lyssnade inte så               
mycket... jag är upptagen med andra grejer, att kolla på omgivningen för jag har              
aldrig sett den förut och på att rida. (Sofia, The Witcher 3) 
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I Far Cry 5 spelade Rickard en scen där han åkte i en bil och stötte på väghinder, han var                    
förföljd av fienden, ett flygplan förföljde honom och han skulle kasta dynamit, han sa att               
han upplevde det som väldigt intensivt men att det var kul. 
 

… så här att det kom folk och man sköt hit, och det, och han snubben skulle ju starta                   
den här bilen som man åkte iväg i och då när vi åkte iväg så va de aja men ska vi                     
bara dra typ men de va typ tusen roadblocks och vi blev förföljda av massa folk och                 
till och med flygplan, väldigt “intense” men det var kul, kasta dynamit på bilen              
(Rickard, Far Cry 5) 

 
De affektiva upplevelserna i citaten är fokuserad och “intense” eller intensiv. Sofia            
beskriver att hon red, kollade på omgivningen och att det fanns någonting att lyssna på.               
Rickard beskriver att han åkte i en bil, att det var väghinder, att han var förföljd av                 
fienden, att ett flygplan förföljde honom och att kan skulle kasta dynamit. Detta tolkas i               
denna studie som att den affektiva upplevelsen orsakades av att det utspelade sig många              
händelser samtidigt. 

4.8 Spelkaraktärers bakgrundsberättelse 

Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av spelkaraktärers bakgrundsberättelse           
som förekom i Passiv spelskärm och text på skärmen och beskriver tillfällen eller             
situationer där bakgrundsinformation om spelkaraktärer nämns, karaktären beskrivs i         
text eller visuell information om karaktären kan utläsas. 
 
I The Witcher 3 beskrev Rickard att det kunde vara intressant att läsa texten på skärmen                
men att han tycker det är roligare att lära sig om spelet genom att spela  
 

Ja, men det är väl smidigt då, men sen vet jag inte personligen om jag hade läst                 
sönder mig här i... Intressant, om man vill veta mer... Man lär väl känna folket. Det är                 
väl därför man har dialogerna för att fråga frågorna också. Jag tycker att det är               
roligare att lära mig i datorspelet så här än att läsa. (Rickard, The Witcher 3) 

 

Amanda beskrev att hon gillade att det fanns en möjlighet att gå tillbaka och läsa om olika                 
karaktärer och att det inte var faktabaserade formuleringar utan att det var mer som en               
berättelse. 
 

… att det ändå står mer om karaktärerna men det är inte liksom så här               
faktabaserad formulering utan det är verkligen som en berättelse liksom. Att de här             
är karaktären. Och de här är liksom dess ursprung liksom och de här är hur den                
relaterar till det vi har sett just nu liksom. Nä så det gillar jag, jag gillar ändå att                  
man kan gå tillbaka för asså när man spelar långa spel så händer det att man                
glömmer av vissa karaktärer... (Amanda, The Witcher 3) 
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Den affektiva upplevelsen som beskrivs i citaten är intresse och gillande. Rickard            
beskriver en situation där han läser sig till en spelkaraktärs bakgrundsberättelse i spelet.             
Amanda berättar om en del av spelet där det står om spelkaraktärers            
bakgrundsberättelse i spelet. Detta tolkas i denna studie som att den affektiva            
upplevelsen orsakades av spelkaraktärers bakgrundsberättelse. Detta förekom främst i         
The Witcher 3. 

4.9 Visuella element 

Spelare beskrev att de upplevde affekt till följd av visuella element som förekom i 
filmsekvens, spelande, passiv spelskärm och interaktiv filmsekvens och beskriver spelets 
miljö eller visuella element i spelet. 
 
Amanda beskrev att hon tyckte det var obehagligt att se en förmultnad kropp på marken. 
 

Ah det var lite obehag var det. Det var såhär lite, och så såg man ju en utav dom som                    
hade såhär, ehm, ah men som hade förmultnat mer där basically bara var skelettet              
kvar liksom. Man såg liksom revbenen och allting. Så ah, den är läskig. (Amanda, The               
Witcher 3) 

 
Sofia beskrev att hon upplevde obehag när hon såg att det var väldigt vackert när det inte 
var vad hon förväntade sig. Hon sa att hon tyckte det var fint att se partiklarna i ljuset röra 
på sig. 
 

… i kyrkan då och det är väldigt vackert vilket gör det ännu lite mer creepy ehm det                  
är väldigt fint jag vet inte man förväntar ju sig att det ska vara läskigt och att det ska                   
vara mörkt och sådär men det är väldigt ljust och det är väldigt fint ljus man ser                 
partiklarna i ljusstrålarna röra på sig eh dom vill väl få honom att verka som någon                
typ av profet eller någon typ av guds sändelse så dom ja eh det får mig att känna lite                   
obehag eh… (Sofia, Far Cry 5) 
 

 
Den affektiva upplevelsen som beskrivs i citaten är obehag. Amanda beskriver att hon             
upplevde obehag efter att ha sett ett element i spelets miljö föreställande en förmultnande              
kropp. Sofia beskrev att hon upplevde obehag när hon såg att det var ljust och fint och hon                  
såg partiklar i ljusstrålarna när hon beskrev att hon förväntade sig att det skulle vara               
läskigt och mörkt. I denna studie tolkas detta som att spelarnas affektiva upplevelsen             
skapats av visuella element i spelet. 
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Tabell 5. Summering av faktorer som påverkar spelares affektiva upplevelse av olika narrativa 
förmedlingsmetoder i datorspel och i vilken narrativ förmedlingsmetod de förekom i.

Narrativ 
förmedlingsmetod: 

 Faktor som påverkar spelares affektiva upplevelse: 

Visuella
element Ljud 

Oväntad 
händelse

Spelkaraktärers 
beteende 

Action och 
spänning 

Interaktion Komedi
Många 

händelser 
samtidigt 

Spelkaraktärers 
bakgrundsberättelse 

Filmsekvens x x x x x 

Interaktiv 
Filmsekvens x x x x x x x 

Spelande i 
kombination med 

ljud och/eller text på 
skärmen 

x x x x x x x 

Passiv spelskärm 
och text på skärmen x x 
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5 Diskussion 
I diskussionen diskuteras de förslag på faktorer som tagits fram i analysen samt hur de olika                
förslagen på faktorer relaterar till varandra och en modell som illustrerar relationen mellan             
dessa presenteras (se Figur 7). De potentiella etiska implikationer som de framtagna            
förslagen på faktorer skulle kunna resultera i diskuteras också. 
 
Som nämnt av Qin et al. (2009) och Ip (2011a) samt utifrån det som observerats och                
framkommit i litteraturstudien i denna studie, så finns det en brist på forskning kring              
spelares affektiva upplevelse av narrativ i datorspel. Syftet med denna studie har därför             
varit att informera både spelteoretiker och speldesigners om hur datorspel kan designas            
för att få spelare att uppleva affektiva upplevelser, samt ge spelteoretiker och            
speldesigners en mer övergripande förståelse för vad som påverkar spelares affektiva           
upplevelse av olika narrativa förmedlingsmetoder i datorspel.  
 
En av de viktigaste delarna av datorspel är narrativ (McGonigall, 2011; Hudlicka, 2009).             
Narrativ tillåter speldesigners att integrera kontext och mening i vad spelare gör, hur de              
gör det och varför (Ip, 2011b; McGonigal, 2011). Tidigare litteratur som identifierat            
orsaker till affektiv upplevelse har inte tydliggjort skillnaden mellan orsakerna och hur de             
påverkar varandra. Med denna studie vill vi bl.a bidra till att spelutvecklare lättare kan              
utnyttja rätt expertis för att designa spel som skapar affektiva upplevelser. Vi vill också              
bidra till att göra det lättare för speldesigners att förstå vilka delar av spelet att fokusera                
på för att få spelare att uppleva affekt samt göra det lättare för forskare att undersöka                
spel, genom att bidra med sätt att avgränsa en undersökning till mer specifika             
spelområden eller spelelement.  

5.1 Indelning av förslag på faktorer 

De nio förslagen på faktorer som identifierades i analysen av empirin kan delas in i två                
olika typer. Genom att dela in förslagen på faktorer i olika typer bidrar det till att                
förslagen på faktorer kan ses ur ett större perspektiv. Detta är viktigt då det ger både                
forskare och speldesigners bättre förståelse för hur dessa förslag på faktorer kan            
kombineras och hur de samverkar. Istället för att enbart presentera faktorerna utifrån            
vilken narrativ förmedlingsmetod de uppstod i, diskuterar vi hur denna indelning skulle            
kunna se ut och varför förslag på faktorer delas in i olika typer. Syftet med studien har                 
varit att informera och ge spelteoretiker och speldesigners en mer övergripande           
förståelse för vad som påverkar spelares affektiva upplevelse av olika narrativa           
förmedlingsmetoder i datorspel. Vi anser att en presentation av förslagen på faktorer och             
deras koppling till narrativa förmedlingsmetoder inte är tillräckligt för att bidra till en             
övergripande förståelse. Därför delas förslagen på faktorer in i olika typer. 
 
Förslagen på faktorer kan delas in i konstruerande och meningsskapande. Konstruerande           
syftar på faktorer som har en stark koppling till spelets design, de faktorer i ett datorspels                
narrativ som en speldesigner systematiskt kan konstruera, eller bygga upp t.ex en plötslig             
händelse. Meningsskapande syftar på faktorer som har en starkare koppling till spelets            
berättelse, narrativets mening och kontext, t.ex action.  
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Konstruerande och meningsskapande samspelar och konstruerande faktorer kan fungera         
som byggblock för meningsskapande faktorer. Om en speldesigner t.ex. implementerar en           
rad plötsliga händelser, många händelser samtidigt och använder sig av bild och ljud för              
att visa dramatiska scener med våld, skulle det kunna skapa en meningsskapande faktor i              
form av t.ex. Action och spänning. Spelares upplevelse av affekt kan både orsakas av en               
konstruerande faktorer för sig eller av en kombination av konstruerande faktorer.           
Kombinationen av konstruerande faktorer bidrar till att skapa de meningsskapande          
faktorerna. I denna studie har spelare beskrivit sin affektiva upplevelse som en orsak av              
en eller flera av de konstruerande faktorerna eller som av en meningsskapande faktor. 
 
Meningsskapande faktorer skulle kunna vara en orsak av en eller flera konstruerande            
faktorer. Ett exempel på detta är att oväntade händelser och många händelser samtidigt             
skulle kunna leda till att en sekvens av ett spel upplevs vara actionfyllt. Detta återspeglas i                
studiens resultat, där citat rörande t.ex. action och spänning ofta beskriver en            
övergripande händelse eller scen, medan citat rörande t.ex. visuella element ofta rör en             
bild eller ett specifikt visuellt element. 
 
Att dela in förslagen på faktorer i konstruerande och meningsskapande bidrar till en             
övergripande förståelse genom att ge speldesigners och forskare en överblick över två            
olika typer av faktorer. 

5.1.1 Konstruerande  

Förslagen på faktorerna som kan beskrivas som konstruerande är många händelser           
samtidigt, oväntade händelser, plötsliga händelser, ljud, interaktion och visuella element.          
De konstruerande förslagen på faktorer kan delas in i ytterligare fyra underrubriker.  
 
Tidigare litteratur har identifierat händelser i spelet som en orsak till spelares upplevelse             
av affekt, bl.a. De Byl (2015) som har beskrivit att en affektiv upplevelse orsakas av               
oväntade händelser i berättelsen. I denna studie har händelser i spelet identifierats som             
två olika typer av händelser: Många händelser samtidigt och oväntade händelser. Dessa            
kan beskrivas som Narrativa grepp. Narrativa grepp utgörs av faktorer som handlar om             
händelser i spelet. Narrativa grepp innebär i denna studie tillvägagångssättet eller           
metoder för att bygga upp ett händelseförlopp. 
 
I tidigare litteratur har spelets ljud och spelinteraktion identifierats som två separata            
orsaker till spelares upplevelse av affekt. Hudlicka (2008) beskriver att affekt kan orsakas             
som ett resultat av interaktion med spelet samt dess utseende och dynamik och De Byl               
(2015) beskriver hur obehagliga ljud kan skapa rädsla hos spelare. Interaktion, ljud och             
bild kan tolkas som olika sätt spelet kan förmedla information till spelaren. Därför kan              
interaktion, ljud och bild sorteras in under en gemensam rubrik, modalitet. Genom att             
samla interaktion, ljud och visuella element under en gemensam rubrik kan det bidra till              
att speldesigners lättare kan kommunicera sina ideer och sin design ur ett större             
perspektiv. Eftersom förslagen på faktorer fortfarande finns beskrivna i större detalj           
förloras ingen detaljrikedom. Utöver det som tidigare litteratur identifierat har denna           
studie identifierat visuella element som en faktor. Denna sortering kan även leda till en              
bättre förståelse för hur olika faktorer hör ihop och samspelar. 
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5.1.2 Meningsskapande 

Förslagen på faktorerna som kan beskrivas som konstruerande är action och spänning,            
komedi, bakgrundsberättelse, spelkaraktärers beteende. De konstruerande förslagen på        
faktorer kan delas in i ytterligare fyra underrubriker.  
 
Spelare har b.la uttryckt affektiv upplevelse som en orsak av action och spänning eller              
komedi vilket är en mer generella beskrivningar av en sekvens än att den t.ex innehöll               
många händelser samtidigt. I denna studie har även dessa mer generella beskrivningar            
valts att uttryckas som förslag på faktorer eftersom de har en tydlig koppling till det som                
beskrivits av respondenterna i det empiriska materialet. Faktorer som beskriver vilken           
typ eller inriktning olika sekvenser i spelet har, t.ex action kan beskrivas som genre. Det               
kan vara viktigt för speldesigners att kunna se delar av spelet ur ett större perspektiv               
eftersom spelare kan uppleva affekt även på grund av mer generella faktorer som t.ex              
action. Det är viktigt att inte tolka genre i detta fallet som hela spelets genre. Ett spel som                  
är ett action-adventure spel kan innehålla spelsekvenser med inslag av t.ex komedi, det             
betyder inte att hela spelet är ett komedi-spel. 
 
Förslagen på faktorer spelkaraktärers beteende och information om spelkaraktärer         
handlar båda specifikt om spelkaraktärer och sorteras därför under en underrubrik som            
vi valt att kalla spelkaraktärer. Tidigare litteratur har identifierat spelets karaktärer som            
en orsak till spelares upplevelse av affekt. Hudlicka (2008) beskriver att utseende och             
beteende av spelkaraktärer eller spelarens avatar kan påverka en spelares affektiva           
upplevelse av ett spel. Att spelkaraktärers utseende skulle vara en orsak till upplevelsen             
av affekt är inget vi funnit underlag för i denna studie. Förslagen på faktorer              
bakgrundsberättelse och spelkaraktärers beteende, som identifierats i denna studie, har          
beskrivits separat av Freeman (2004) och Hudlicka (2008) som en orsak till upplevelsen             
av affekt.  
 
Jämfört med tidigare litteratur, som t.ex Freeman (2004), Hudlicka (2008) och De Byl             
(2015) där orsaker till upplevelsen av affekt endast beskrivits kort och ofta ur kontext,              
skapar sorteringen av förslagen på faktorer i underrubrikerna narrativa grepp, modalitet,           
genre och spelkaraktärer insikt i hur förslagen på faktorer relaterar till varandra. Det ger              
också utrymme för en högre detaljrikedom. Exempel på detta är att rubrikerna kan delas              
upp i mindre beståndsdelar. Och ytterligare faktorer eller förslag till faktorer skulle kunna             
läggas till om vidare forskning identifierar sådana. Genom att göra denna sortering skapas             
en modell som går att bygga vidare på till skillnad från om faktorerna endast presenterats               
så som de framkom genom analysen av resultatet.Det finns inga etablerade tekniker för             
att skapa rika affektiva upplevelser hos spelare om och om igen (Freeman, 2004). Denna              
sortering gör det tydligare vilka förslag på faktorer som är specifika för narrativets och              
berättelsens design samt vilka som är specifika för spelets design. Sorteringen av            
förslagen på faktorer illustreras i Figur 7. Sorteringen bidrar till att ge speldesigners ett              
sätt att förstå vad som påverkar upplevelsen av affekt i ett datorspels narrativ. 
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Figur 7. Illustration av indelning av förslag på faktorer. 
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5.2 Narrativa förmedlningsmetoder och förslag till faktorer 

I denna studie har det empiriska materialet samlats in genom en studie av upplevelsen av               
affekt i ett datorspels olika narrativa förmedlingsmetoder. Detta gör det möjligt att            
återkoppla till de narrativa förmedlingsmetoderna för att se i vilken narrativ           
förmedlingsmetod som en faktor uppstår. Interaktiva filmsekvenser och spelande i          
kombination med ljud och/eller text på skärmen var de två narrativa förmedlingsmetoder            
där spelare mest frekvent nämnde att de upplevde affekt, samt var de två narrativa              
förmedlingsmetoder där flest förslag på faktorer förekom. Detta kan bero på att de båda              
förmedlingsmetoderna har potential att utnyttja majoriteten av de konstruerande         
förslagen på faktorerna till skillnad från t.ex filmsekvens. I detta exemplet finns inte             
möjlighet till interaktion i filmsekvens eftersom detta är en typ av passiv media där              
endast en filmsnutt visas för spelaren utan att spelaren interagerar med spelet (Qin et al.,               
2009; Ip, 2011a). 
 
Genom att studera kopplingen mellan förslagen på faktorer och metoder för att förmedla             
narrativ verkar det som att vissa narrativa förmedlingsmetoder kan utnyttja fler eller            
färre förslag på faktorer för att skapa affektiva upplevelser. Detta skulle kunna betyda att              
vissa förmedlingsmetoder är mer effektiva än andra på att skapa affektiva upplevelser            
hos spelare. Ett exempel är passiv spelskärm och text på skärmen, jämfört med andra              
narrativa förmedlingsmetoder har denna endast en faktor kopplat till sig (se Tabell 5.),             
vilket potentiellt kan betyda att faktorn är mindre effektiv än de andra, detta skulle dock               
behöva studeras ytterligare. 
 
Speldesigners söker ständigt efter sätt att förbättra sina datorspel, förbli          
konkurrenskraftiga och möta de ökande förväntningarna från sina avsedda användare          
(Ng et al., 2012). Kunskapsbidraget i denna studie kan inspirera nya sätt att designa              
narrativ i datorspel för att möta spelares ökade förväntningar samt ge           
datorspelsutvecklare en mer övergripande förståelse för hur narrativ i datorspel          
påverkar spelares affektiva upplevelse. 

5.3 Etiska implikationer 

Innan resultatet används av speldesigners bör dess etiska implikationer övervägas. Några           
av de förslag på faktorer som påverkar spelares affektiva upplevelse av olika narrativa             
förmedlingsmetoder i datorspel kan, om de tolkas eller används på fel sätt, påverka             
spelares övergripande affektiva upplevelse av spelet negativt. Så som till exempel: Action            
och spänning. Spelare kan avstå från att spela datorspel på grund av datorspelets             
moraliska tema eller grafiska våld (Lazzaro, 2004).  
 
För vissa fungerar spel som en slags terapi, men för andra kan de skapa ett beroende.                
(Lazzaro, 2004). En speldesigner bör reflektera över om det är okej att designa spel på ett                
sådant sätt att det får spelaren att uppleva affektiva upplevelser till en sådan grad att               
denne, som beskrivs av Qin et al. (2009), blir totalt försjunken i spelet och förlorar sin                
medvetenheten om sin omgivning och sig själv. Denne bör också reflektera över vems             
ansvaret är för hur spelaren spelar spelet. Om det är spelarens ansvar att ta hand om sin                 
egen hälsa, eller om speldesignern har ansvaret att designa spel med “verktyg” för att              
förhindra sådana situationer, som t.ex. ett inbyggt paussystem. 
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Förslag på faktorer som kan vara viktiga för speldesignern att reflektera över är action              
och spänning, oväntade händelser, många händelser samtidigt och visuella element.          
“Negativ” affekt, som t.ex. sorg eller rädsla, kan ibland få en positiv inverkan på spelare då                
det kan få spelare att känna saker de inte brukar eller ge dem en större emotionell                
koppling till spelet (Gilleade, Dix, Allanson, 2005; de Byl, 2015). Om det dock används vid               
fel tillfälle eller för ofta skulle detta kunna påverka spelares upplevelse av spelet negativt.              
Oväntade händelser kan vara positivt och kan potentiellt göra spelaren mer investerad i             
spelet, mer alert eller uppmärksam, men det skulle också kunna skapa onödig stress och              
förvirring om det används vid fel tillfälle eller på fel sätt.  
 
En speldesigner bör också tänka på vad denne väljer att inkludera i spelet. Vissa              
händelser eller element kopplade till bl.a. action och spänning och visuella element skulle             
kunna påverka spelare negativt. Kultur, ålder och mentalt tillstånd skulle kunna påverka            
hur olika delar av spelet upplevs av spelaren. En speldesigner bör reflektera över om det               
är okej att utnyttja t.ex. faktorn visuella element ellet action och spänning för att visa               
nakna människor, döda kroppar eller extremt våldsamma scener i syfte att skapa            
specifika upplevelser hos spelare. Vissa personer kan till exempel uppleva det som            
stötande och bestämma sig för att inte fortsätta att spela datorspelet på grund av det. 
 
En av förslagen på faktorer som identifierats i studien är ljud. Speldesigners bör             
reflektera över hur implementationen av ljud påverkar personer med hörselnedsättning.          
Om en speldesigner designar scener i spelet där ljudet är kritiskt för att uppleva affekt för                
spelaren skulle detta kunna förstöra spelupplevelsen för dessa spelare. Istället för att            
enbart förmedla något med hjälp av ljud skulle en speldesigner kunna kombinera flera             
förslag på faktorer för att minska risken att personer med hörselnedsättning inte            
upplever affekt på grund av exkludering. En scen skulle t.ex. kunna innehålla både visuella              
element, ljud och action och spänning för att skapa fler sätt för spelaren att uppleva affekt                
om ett av dem inte kan förmedlas. 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att informera och ge spelteoretiker och speldesigners en mer              
övergripande förståelse för vad som påverkar spelares affektiva upplevelse av olika           
narrativa förmedlingsmetoder i datorspel. Detta genom att bidra med kunskap om vad            
som påverkar spelares affektiva upplevelse av olika narrativa förmedlingsmetoder i          
datorspel med hjälp av frågeställningen: Vad påverkar spelares affektiva upplevelse av           
olika metoder för att förmedla narrativ i datorspel?  
 
Genom en intervjustudie, där spelare fick spela två datorspel inom action-äventyrsgenren,           
identifierades nio förslag på faktorer som påverkar spelares affektiva upplevelse av olika            
narrativa förmedlingsmetoder i datorspel: ljud, oväntade händelse, spelkaraktärers        
beteende, action och spänning, interaktion, komedi, många händelser samtidigt         
spelkaraktärers bakgrundsberättelse samt visuella element. 
 
I diskussionen fördelades förslagen på faktorer under fyra olika rubriker: narrativa grepp,            
modalitet, genre och spelkaraktärer. Dessa fyra rubriker delades sedan in i två            
överrubriker: konstruerande och meningsskapande. Narrativa grepp och modalitet        
tolkades i denna studie som konstruerande och genre och spelkaraktärer tolkades som            
meningsskapande. Modellen hoppas kunna bidra till att spelutvecklare lättare kan          
utnyttja rätt expertis för att designa spel som skapar affektiva upplevelser, göra det             
lättare för speldesigners att förstå vilka delar av spelet att fokusera på för att få spelare                
att uppleva affekt, samt göra det lättare för forskare att undersöka spel, genom att bidra               
med sätt att avgränsa en undersökning till ett specifikt spelområde.  
 
Förslagen på faktorer som skapades i analysen i denna studie är kopplade till de narrativa               
förmedlingsmetoderna som identifierats i studien. På grund av detta har ett potentiellt            
samband identifierats i Tabell 5. där det syns att de förslag på faktorer som påverkar den                
affektiva upplevelsen varierar beroende på vilken narrativ förmedlingsmetod som         
använts.  
 
Vi anser att vidare forskning om hur spelare affektiva upplever olika typer av narrativa              
förmedlingsmetoder i datorspel fortfarande är nödvändig b.la. för att validera de förslag            
på faktorer som tagits fram i denna studie. För att validera förslagen på faktorer och               
kunna dra slutsatser om andra spelgenrer än action-äventyrsgenren, samt andra typer av            
datorspel, hade en studie av fler datorspel från flera olika genrer behövts göras och med               
fördel hade forskaren samlat en större kvantitet data. Någonting som skulle kunna göras             
inom action-äventyrsgenren med en större kvantitet data är att djupare undersöka           
fördelningen av förslagen på faktorer som påverkar spelares affektiva upplevelse av           
narrativa förmedlingsmetoder. Det skulle exempelvis kunna handla om en         
procentfördelning som beskriver hur ofta någon av förslagen på faktorer förekommer, att            
identifiera fler faktorer som påverkar upplevelsen av narrativ eller validera de som tagits             
fram i denna studie.   
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Bilagor 

Bilaga A - Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS) (Watson et. al., 1988)  

 

 
  

 



 

Bilaga B - Plutchik’s Wheel of Emotions (Plutchik, 2001) 

 
  

 



 

Bilaga C - GALC affektord från Scherer (2005) 

 
 
  

 



 

Bilaga D -  Identifiering av de narrativa förmedlingsmetoderna i sex olika                     
datorspel 

 

Spel 
Far Cry  
5 

The Witcher  
3 

Bioshock 
Infinite 

Trin
e 

Borderland
s 

Fallou
t 

Narrativa 
förmedlingsmetoder       

PSTS x x  x  x 
F x x x  x  
IF x x     
S x x x x x x 

 

  

 



 

Bilaga E - Intervjuguide 

 
“Hur upplever spelare olika typer av narrativ i datorspel?” 
 
Utgångsfrågor: 

● Kan du återberätta vad som just hände? 
● Hur upplevde du delen av datorspelet du just spelade? Hur skulle du beskriva             

upplevelsen av X narrativ? 
● Var det någon specifik del eller flera delar som berörde dig eller fick dig att känna                

något? 

Far Cry 5 
PSTS (Bibelcitat, laddskärm) 

● Kan du beskriva vad det var du såg? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Vad beror det på? 
F (Introduktion till sekten och Joseph Seed, Kyrkan) 

● Kan du beskriva vad det var du såg? 
● Vad det någonting speciellt med hur just denna scen visades? 

● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Har det med någonting speciellt att göra? (Hur scenen var filmad) 
● Vad beror det på? 

IF (Karaktären “Rookie” Flyger in med helikoptern) 
● Kan du beskriva vad det var du såg/ Vad som hände / Vad karaktären (du) gjorde? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Vad beror det på? 
S (Karaktären “Rookie” Går mot kyrkan) 

● Kan du beskriva vad det var du (karaktären) gjorde i denna sekvens? 
● Varför gjorde du detta? (ex: för att någon sa åt mig att göra det) 

● Hur kändes det? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

IF (Karaktären “Rookie” konfronterar Joseph Seed och för honom med sig) 
● Kan du beskriva vad det var du såg/ Vad som hände / Vad karaktären (du) gjorde? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? (EX: det val                

du fick göra, att fängsla eller inte) 
● Hur upplevde du det? 

S (Karaktären flyr från Joseph seed efter helikopterkraschen) 
● Kan du beskriva vad det var du (karaktären) gjorde i denna sekvens? 

● Varför gjorde du detta? (ex: för att någon sa åt mig att göra det) 
● Hur kändes det? 

● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 

 



 

● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 
F (Karaktären träffar en kollega och får ett vapen) 

● Kan du beskriva vad det var du såg? 
● Vad det någonting speciellt med hur just denna scen visades? 

● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Har det med någonting speciellt att göra? (Hur scenen var filmad) 
● Vad beror det på? 

S (Karaktären försvarar sig och flyr i en bil) 
● Kan du beskriva vad det var du (karaktären) gjorde i denna sekvens? 

● Varför gjorde du detta? 
● Hur kändes det? 

● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 
● Varför bestämde du dig för att fly i bilen? 

● Varför litar du på den andra karaktären (kollegan) och följer denna? 
● Vem är det som har kontroll över situationen i detta scenariot? 

● Hur känns det? 
IF (Bilen kraschar i floden) 

● Kan du beskriva vad det var du såg/ Vad som hände / Vad karaktären (du) gjorde? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något?  

● Hur upplevde du det? 
● Hur påverkades relationen till kollegan? 
● Hur förväntade du dig att bilscenen skulle sluta? 

● Hur påverkades du av dina förväntningar när de uppfylldes/inte         
uppfylldes? 

IF (Upphittad på flodbanken) 
● Kan du beskriva vad det var du såg? 

● Vad det någonting speciellt med hur just denna scen visades? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Har det med någonting speciellt att göra? (Hur scenen var filmad) 
● Vad beror det på? 

● Hur upplever du denna nya karaktär? 
● Vad tror du att han har för avsikt? 
● Hur påverkar det din situation? 

● Hur känns det? 
S (Träffar nya karaktären som räddade dig från floden) 

● Kan du beskriva vad det var du (karaktären) gjorde i denna sekvens? 
● Varför gjorde du detta? 

● Hur kändes det? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 
● Varför litar du på den nya karaktären? 
● Hur har din relation till karaktären påverkats under denna sekvens? 

The Witcher  

 



 

F (Introduceras till Geralt [Huvudkaraktären] och Yennefer) 
● Kan du beskriva vad det var du såg? 

● Vad det någonting speciellt med hur just denna scen visades? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Har det med någonting speciellt att göra?  
● Vad beror det på? 

S (Hitta nyckeln och prata med Yennefer) 
● Kan du beskriva vad det var du (karaktären) gjorde i denna sekvens? 

● Varför gjorde du detta? 
● Hur kändes det? 

● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 
● Varför bestämde du dig för att göra detta? 

● Varför pratar du med Yennefer? 
● Vad tycker du om henne? 

● Hur påverkar det din upplevelse / Känsla? 
● Vem är det som har kontroll över situationen i detta scenariot? 

● Hur känns det? 
IF (Träffa Vesimir och Ciri) 

● Kan du beskriva vad det var du såg? 
● Vad det någonting speciellt med hur just denna scen visades? 

● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Har det med någonting speciellt att göra? 
● Vad beror det på? 

● Hur upplever du de nya karaktärerna? 
● Vad tror du att de har för avsikt? 
● Hur påverkar det din situation? 

● Hur känns det? 
● Hur upplevde du din förmåga att kunna påverka händelseutvecklingen i scenen? 

● Vad baserar du dina val på? 
S (Slåss mot monster “Ghouls”) 

● Kan du beskriva vad det var du (karaktären) gjorde i denna sekvens? 
● Varför gjorde du detta? 

● Hur kändes det? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 
● Varför bestämde du dig för att göra detta? 

● Vad hadeVesimir för betydelse i denna konfrontation? 
● Vem är det som har kontroll över situationen i detta scenariot? 

● Hur känns det? 
 
IF (Rädda bonden från monster “Gryphon”) 

● Kan du beskriva vad det var du såg? 
● Vad det någonting speciellt med hur just denna scen visades? 

● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Har det med någonting speciellt att göra? 

 



 

● Vad beror det på? 
● Hur upplever du den nya karaktären? 

● Vad tror du att de har för avsikt? 
● Hur påverkar det din situation? 

● Hur känns det? 
● Hur upplevde du din förmåga att kunna påverka händelseutvecklingen i scenen? 

● Vad baserar du dina val på? 
S (Rid mot staden Whiteorchard) 

● Kan du beskriva vad det var du (karaktären) gjorde i denna sekvens? 
● Varför gjorde du detta? 

● Hur kändes det? 
● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg och karaktären (du) gjorde? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 
● Varför bestämde du dig för att göra detta? 

● Vad hade Vesimir för betydelse i denna scen? 
● Vem är det som har kontroll över situationen i detta scenariot? 

● Hur känns det? 
IF (Konfrontation i Wärdshuset) 

● Kan du beskriva vad det var du såg? 
● Vad det någonting speciellt med hur just denna scen visades? 

● Hur skulle du beskriva upplevelsen av det du såg? 
● Var det något specifikt som berörde dig eller fick dig att känna något? 

● Har det med någonting speciellt att göra? 
● Vad beror det på? 

● Hur upplever du de nya karaktärerna? 
● Vad tror du att de har för avsikt? 
● Hur påverkar det din situation? 

● Hur känns det? 
● Hur upplevde du din förmåga att kunna påverka händelseutvecklingen i scenen? 

● Vad baserar du dina val på? 
PSTS (Bestiary) 
  

 



 

Bilaga F - Kort summering av de olika narrativa delarna i Far Cry 5 och The                               
Witcher 3 samt dess innehåll 

 

The Witcher 3 
 
Filmsekvens 1 : Introducerande filmsekvens med berättarröst och ett klippboksliknande          
tema. 
 
Filmsekvens 2: Animerad slagfältsscen där det klipps mellan två tidsramar. Man får se             
Yennifer slåss mot en massa soldater och Geralt spåra henne en tid efter att allt är över.  
 
Filmsekvens 3: Spelet klipps till datorspelgrafik. Geralt ligger i badkaret i ett rum i ett stort                
slott och pratar med Yennifer 
 
Spelande 1: Spelaren får i uppdrag att hitta en nyckel samt prata med Yennifer och kan                
samtidigt utforska rummet som Geralt nyss badat i. 
 
Interaktiv filmsekvens 1: Geralt pratar med Yennifer om Ciri och spelaren får välja vad han               
ska säga till henne. 
 
Spelande 2: Spelaren får gå ner för trappan i jakt på Ciri. 
 
Interaktiv filmsekvens 2: Geralt hittar Vesimir sovandes och undrar vart Ciri är. Han finner              
Ciri ute tränandes mot en stor svingande trästock. Spelaren får till viss del välja vad Geralt ska                 
säga till Ciri. Här kan spelaren göra valet att få en genomgång av hur datorspelets kontroller                
fungerar.  
 
Vesimir skäller ut Ciri och här får spelaren välja om denne vill försvara Ciri eller hålla med                 
Vesimir. Ciri börjar sen slå mot en träningsdocka och slår av en hjälm som suttit på den så att                   
den flyger bort över ett staket. Ciri springer för att hämta den och försvinner. Geralt ropar på                 
Ciri men får inget svar. Geralt märker sen att dockan är konstig, här förändras musiken från                
lugn till mer intensiv och viskningar hörs i bakgrunden. Geralt finner ett människohuvud i              
dockan och musiken tilltar. Sen kommer The Wild Hunt in genom muren på en stor isig båt                 
och det börjar snöa. Det lutar med att alla runt omkring Geralt har frusit till is och han ser hur                    
en stor man med en spetsig hjälm slår sönder den frusna Ciri med ett svärd. 
 
Interaktiv filmsekvens 3:  Geralt vaknar och märker att allt varit en dröm. Han är ensam med                
Vesimir i skogen och de börjar prata om hans dröm och ett brev som Yennifer skickat.                
Spelaren får då bestämma vad Geralt ska säga till Vesimir relaterat till både drömmen han               
haft och brevet. 
 
Spelande 3:  Plötsligt omringas de av en massa monster (ghouls) och spelaren får ta över från                
filmsekvensen och slåss mot monstrena. De rider sedan mot en stad och medans spelaren får               
lära sig hästen samt se omgivningen så pratar Geralt och Vesimir om ett krig som brutit ut. 
 

 



 

Interaktiv filmsekvens 4:  De hör någon ropa på hjälp medan de rider och hittar en bonde vars                 
häst blivit attackerad och dödad av ett stort monster (en griffin). De hjälper honom jaga iväg                
monstret och man får då prata med bonden. Här får spelaren välja om denne vill ta betalt för                  
att ha hjälpt honom eller inte. Bonden berättar om att de kan rida till en stad i närheten där                   
hans släkting jobbar och fråga om Yennifer. 
 
Spelande 4:  Geralt och Vesimir rider mot staden och de pratar återigen om hur läget ser ut i                  
världen. De rider till en stad, fram till ett värdshus. 
 
Interaktiv filmsekvens 5: I värdshuset får man se soldater/bönder som dricker öl och är bittra               
över kriget och sin livssituation. Man går in och pratar med kvinnan i bardisken, här får                
spelaren välja vad denne vill veta om Yennifer och om denne vill beställa mat / dricka. De får                  
också veta mer om monstret som bonden blev attackerad av och tackade av kvinnan för att de                 
räddade hennes släkting. 
 
Passiv spelskärm & text på skärmen 1: Spelaren kan under hela datorspelets gång gå in i                
menyn och läsa om de olika karaktärerna, uppdragen och monster denne träffar på m.m. 
 
Det finns också olika typer av texter att läsa i datorspelet, som t.ex. textrullar man kan hitta i                  
datorspelvärlden. 
 

Far Cry 5 
 
Passiv spelskärm & text på skärmen 1: Spelet börjar med en laddskärm med ett bibelcitat och                
en bild på den onda sektledaren i datorspelet. 
 
Filmsekvens 1 : Spelaren visas en animerad filmsekvens där karaktärer sitter som att de blir               
intervjuade och pratar om en sekt i en ort i USA. Sen visas en sekvens som ser ut att vara                    
filmad med en mobilkamera i en kyrka där man får se sektledaren och sekten.  
 
Interaktiv filmsekvens 1: Scenen övergår i att huvudkaraktären tittar upp från sin telefon som              
att denne kollat på den förra filmsekvensen som en video på Youtube eller liknande. Nu sitter                
de i ett flygplan och det är datorspelgrafik. Spelaren kan nu röra på huvudet i olika riktningar                 
och har en konversation med de andra karaktärerna i helikoptern. 
 
Spelande 1:  Helikoptern landar och spelaren får gå mot kyrkan där de ska gripa sektledaren.               
Under tiden står en massa sektmedlemmar med vapen och kollar på spelaren. 
 
Interaktiv filmsekvens 2: Huvudkaraktären pratar med de andra karaktärerna utanför kyrkan           
innan de går in. Spelaren passerar sektmedlemmar i kyrkan och får se sektledaren predika              
från podiet. De går fram för att gripa honom och sätta på handfängslen. Här får spelaren                
endast ett visuellt val. Att sätta på honom handfängslena. Spelaren kan också välja att inte               
trycka på knappen över huvud taget (vilket inte är specificerat som ett val). Sedan går de ut ur                  
kyrkan. 
 
Spelande 2: Spelaren leder sektledaren på vägen mot helikoptern, sen bryter kaos ut bland              
sektmedlemmarna. 
 

 



 

Filmsekvens 2 : De sätter sig alla i helikoptern, men sektmedlemmarna hoppar upp på den               
och får den att störta. Sektledaren sitter lugnt och sjunger Amazing Grace medan helikoptern              
störtar. 
 
Interaktiv filmsekvens 3: Huvudkaraktären svimmar och vaknar av att radion i helikoptern            
anropas. Alla andra har svimmat med sektledaren syns inte i bild utan hörs endast i               
bakgrunden fortfarande sjungandes. Sektledaren har lyckats rymma och går till sina           
sektmedlemmar medan helikoptern börjar brinna. Sektmedlemmarna drar ut de andra ur           
bilen men en annan polis lyckas rymma. Spelaren får åter igen ett val att knäppa upp bältet                 
och ta sig ur helikoptern. 
 
Spelande 3: Spelaren lyckas ta sig ur helikoptern och måste springa från skjutande             
sektmedlemmar som jagar denne. Det finns ingen specifik väg att springa men tillslut kommer              
spelaren fram till en stuga där den andra polisen anropar huvudkaraktären på dennes             
polisradio. 
 
Filmsekvens 3 : Spelaren går in genom dörren och blir nästan attackerad av polisen som tror                
att han är en sektmedlem. Han får ett vapen av honom och sen ska de försöka ta sig därifrån                   
genom att mota bort sektmedlemmarna och ta bilen. 
 
Spelande 4: Spelaren måste försvara sig genom att skjuta sektmedlemmar och ta sig till bilen.               
När de har tagit sig till bilen jagas de av sektmedlemmar. När de kommer till en bro sprängs                  
denna av en flygplan och de faller i vattnet. 
 
Filmsekvens 4 : De tar sig upp ur vattnet och hamnar på olika sidor av en flod. Polisen blir                   
fångad av sektmedlemmarna och huvudpersonen blir räddad av en motståndskämpe mot           
sekten som bor i närheten. Huvudpersonen vaknar i hans bunker med handfängslen. Han             
släpps sedan fri och får ett uppdrag av motståndskämpen. 
 
Spelande 5: Spelaren får gå runt i bunkern och utforska. Här får spelaren välja kläder och                
utseende. 
 
Passiv spelskärm & text på skärmen 2:Spelaren kan läsa brev och andra diverse texter som               
denne kan hitta både i bunkern och resten av spelvärlden. Spelaren kan också öppna menyn               
för att läsa om personer och uppdrag m.m. 
  

 



 

Bilaga G - Summering av speltid för varje narrativ förmedlingsmetod i The                       
Witcher  och Far Cry 5 

 
The Witcher 3  
    

Narrativ Tid (s) Starttid (min:sek) Sluttid (min:sek) 
F 558 00:00 09:17 
S 40 09:17 09:56 
IF 714 09:56 21:50 
S 129 21:50 24:00 
IF 161 24:00 26:42 
S 51 26:42 27:34 
IF 205 26:42 31:00 
PSTS baseras på spelares val 
SUMMA 1860 00:00 31:00 
 
Far Cry 5  
    

Narrativ Tid (s) Starttid (min:sek) Sluttid (min:sek) 
PSTS 57 0:0 0:57 
F 118 0:57 2:55 
IF 195 2:55 6:10 
S 60 6:10 7:10 
IF 530 7:10 16:0 
S 175 16:00 18:55 
F 78 18:55 20:13 
S 287 20:13 25:0 
IF 65 25:00 26:05 
F 32 26:05 26:37 
IF 133 26:37 28:50 

S 170 28:50 31:40 
SUMMA 1900 00:00 31:00 
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