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Abstract  
Within the literature and film sciences there are clear models of storytelling and methods of 

creating a good story. In the game industry it's more difficult because the games are often 

non-linear, and games are a less established medium than the other two. With this study our 

purpose was to examine game developers and methods they used when creating a videogame, 

with focus on storytelling. Four interviews were made with representatives from four different 

videogame companies in Sweden. The information from the interviews was put in relation to 

theories regarding the structure of videogames and an established model for creating 

videogames. The results show that methods for creating videogames were sometimes lacking 

if not completely missing. Each videogame company had their own methods of creating 

videogames and the storytelling was often the least prioritised. They all pointed out that the 

story of a game is of great importance, but it also seemed to be the first thing to get cut when 

compromises had to be made. The conclusion can be drawn that using a established model 

when developing a videogame could make it easier for the developers, as well as benefit the 

story of games yet to be released to the market.   
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1 Inledning 
Tv-spel är en relativt ny kulturell form i jämförelse med exempelvis litteratur och film. Ett av 

de första spelen som kom att räknas som ett tv-spel är Spacewar från 19611. Tv-spelens 

historia är således relativt kort men i gengäld har den genomgått en intensiv utveckling. 

Äventyrsspel som The secret of Monkey Island kom ut på tidigt 90-tal2. Liknande spel med 

fokus på berättande och story som Broken Sword utkom 19963. Dessa äventyrsspel bygger på 

dialoger och problemlösande för att spelaren ska kunna avancera. Den moderna tekniken har 

gjort det möjligt för spelutvecklare att gestalta allt mer verklighetstrogna karaktärer och 

platser i tv-spel. Idag finns det tv-spel vars innehåll kan betraktas som interaktiva filmer. 

Heavy Rain till Playstation 3 och Alan Wake till Xbox 360 är två sådana exempel. Dessa spel 

innefattar djupa berättelser och spelkaraktärer med komplexa behov och förhållanden samt 

innehåller mellansekvenser (cutscenes) och kamerapanoreringar som påminner om filmens 

byggstenar. 

 

James Newman, forskare och författare till boken Videogames samt verksam som bland annat 

föreläsare vid Edgehill College i England, framhåller att det finns anledning till att ta tv-spel 

på större allvar, inte minst som ämnesområde för forskning. Bland annat motiveras detta av 

tv-spelsindustrins omfattning och omsättning, tv-spelens popularitet samt de upplevelser 

spelaren upplever i interaktion mellan människa och dator.4 

 

1.2 Syfte 
I film och litteratur är en välarbetad berättelse och handling av stor vikt. Denna framställning 

avsåg att undersöka berättelsens betydelse i tv-spel och om det finns generella och etablerade 

tekniker och/eller modeller för att utveckla spelidéer där fokus särskilt läggs på berättandet. 

Vår ambition med denna studie var således att undersöka hur verksamma spelutvecklare 

förhåller sig till detta.  

 

                                                        
1 Juul, Jesper. (2005) Half-real: video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, Massachusetts: 

MIT press. 
2 http://www.lucasarts.com/company/about/page4.html (Hämtad 2012-01-20) 
3 http://revolution.co.uk/?page_id=5&game_id=3&platform_id=0 (Hämtad 2012-01-20) 
4 Newman, James (2004) Videogames, London and New York: Routlege. 
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1.3 Frågeställningar 

Den centrala frågeställningen i framställningen är hur en berättelse i ett spel arbetas fram. Två 

frågor var av särskild betydelse: 

  

• Hur arbetar verksamma spelutvecklare med metoder och modeller i framtagandet av 

berättelsen i ett tv-spel? 

• Enligt spelutvecklare, vilka faktorer möjliggör eller hindrar utvecklingen av 

berättandet i spel? 

 

1.4 Avgränsningar 
En framställning av detta slag måste begränsas, inte minst av utrymmesskäl. Detta arbete 

omfattar endast svenska spelutvecklare. Avgränsningen bedöms dock inte påverka 

generaliserbarheten av de slutsatser vi presenterar i framställningens analysdel. Svenska 

spelutvecklare utvecklar spel för en internationell marknad och ingår i flera fall i utländska 

koncerner5. 

 

En annan begränsning är den relativa bristen på relevant litteratur. Beskrivningen nedan, 

avseende teoribildningen på området, omfattar därför fler perspektiv än bara berättandet i tv-

spel. Avsikten är dock att i analysen försöka besvara de frågeställningar som ställts upp för 

framställningen. 

 

Det existerar en pågående debatt gällande narratologi och ludologi inom spel. I denna debatt 

finns forskare som Janet Murray (narratolog), som anser att det nya mediet tv- och datorspel 

möjliggör ett nytt sätt att berätta på och förmedla story6. En annan forskare, Espen Aarseth 

(ludolog), anser att spel ska förstås som ett eget unikt medie som består av regler. Att dra 

paralleller mellan narrativ och spel är att försumma bägge grenarna menar Aarseth7. Vårt 

syfte handlar inte om att bidra till debatten eller välja ståndpunkt inom de två lägren inom 

denna. Vårt syfte fokuserar mer på hur verksamma spelutvecklare idag arbetar fram en story 

och om det finns andra faktorer som påverkar dessa val. Vi väljer inte att ta ställning till 

huruvida storyn är av stor vikt för ett spel eller inte. 

                                                        
5 Enligt statistiska centralbyråns företagsregister ägs exempelvis DICE av amerikanska EA och Massive av franska 

Ubisoft.  
6 Murray, Janet H (1999) Hamlet on the Holodeck: the future of narrative in cyberspace. Cambridge, 

Massachusetts: MIT press. 
7 Aarseth, Espen (1995) Cybertext: Perspectives on ergodic litterature. Bergen: University of Bergen. 



Emelie Berglund, Alexander Ospino Munter  "Hellre en bra story än en dålig" 

 

  7 

 

 

1.5 Begreppsutredning 

1.5.1 Spel 

Engelskans samlingsord, "videogame", saknar svensk motsvarighet. Definitionen omfattar 

vanligen alla typer av elektroniska spel som dator- och tv-spel, mobilspel och spel till bärbara 

enheter som till exempel Nintendo DS, PSP (playstation portable). Informanterna i denna 

framställning är verksamma inom utveckling av spel till dels stationära konsoler som 

Playstation 3, Xbox 360 samt datorspel och mobilspel. När begreppen spel och tv-spel 

används i denna framställning används det således som ett samlingsord för dessa plattformar, 

istället för att skilja de åt. 

 

1.5.2 Gameplay, technology och story 

En särskild svårighet finns när det gäller att skriva en framställning på svenska. Flertalet 

begrepp är på engelska och adekvata översättningar saknas i många fall. Ingen översättning är 

således perfekt. När vi i det följande ändå beskriver några begrepp på svenska så görs det med 

förbehållet att vissa aspekter kan gå förlorade vid översättningen till svenska. 

Med gameplay menar vi spelsätt, spelstil eller speltyp, det vill säga vad spelaren gör i spelet. I 

allmänhet används termen för att beskriva den totala upplevelsen av att spela spelet, förutom 

faktorer som grafik och ljud. 

Med technology avser vi den kunskap om verktyg, maskiner, teknik samt systematik och 

metoder som används i ett spel för att spelaren ska kunna lösa ett problem eller utföra en viss 

handling.  

Med story avses den övergripande berättelsen som spelen förmedlar. Dominic Laramée, 

spelutvecklare och författare till ett stort antal artiklar på ämnet spelutveckling, menar att i 

storyn ligger de grundläggande förutsättningarna för berättelsen. Det är genom storyn som 

spelaren lär sig om spelet och dess bakgrund.8 Story är ett engelskt begrepp. De svenska tv-

spelsutvecklare som vi haft kontakt med använder själva begreppet. I brist på en adekvat 

svensk översättning används ordet i sin engelska form i denna framställning. 

 

                                                        
8 Laramée, François Dominic (2002) Game design perspectives. Charles river media, Inc: Hingham, 

Massachusetts.  
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1.5.3 Events och Plots 

Events och plots är beståndsdelar i spelens story. En berättelses plot bärs upp av de händelser, 

events, som inträffar i berättelsen. Utfallet av de vändningar som olika events i berättelsen 

orsakar påverkar eller kan komma att påverka storyn. Dominic Laramée menar att storyn 

drivs av dessa plots och events samt att dessa innefattar en något ytligare, ofta stereotypiska 

karaktärer.9 

 

1.5.4 Narrativ 

Enligt Svenska akademiens ordlista över svenska språket 2011 förstås med narrativ kort och 

gott berättande. Enligt nationalencyklopedin är narrativ detsamma som berättande, framför 

allt när det gäller texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i 

tidsordning10.  

 

I spel kan dock narrativ omfatta fler aspekter än bara berättelsen. Katarina Borg Gyllenbäck, i 

sin avhandling Narrative Bridging – a specification of a modelling method for game design, 

inkluderar andra designaspekter förutom dialog och story. Som exempel kan nämnas 

bandesign där spelaren ställs inför valmöjligheter. Musik kan också bidra till narrativet enligt 

denna bredare definition.11  

 

 När denna framställning använder narrativ som begrepp är det synonymt med berättande och 

omfattar inte de aspekter som Borg Gyllenbäck ger exempel på och som bygger upp den 

bredare definitionen av narrativ. 

 

1.6 Disposition 
Strukturen i denna studie är som följer: I första kapitlet presenteras det som utgjorde grunden 

i denna uppsats som syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet presenteras 

bakgrundsinformation om ämnet samt de teorier som användes vid analys av insamlad 

information. I kapitel tre redogörs för metodvalet som användes vid insamling av empiri samt 

metodkritik. I det fjärde kapitlet ställs den insamlade informationen upp. Det femte kapitlet 

                                                        
9 Laramée, François Dominic (2002) Game design perspectives. Charles river media, Inc: Hingham, 

Massachusetts. 
10 Narrativ. Nationalencyklopedin. 2011. http://www.ne.se/narrativ (Hämtad 2011-12-09) 
11 Borg Gyllenbäck, Katarina (2009) Narrative Bridging – a specification of a modelling method for game design. 

Stockholm: Stockholms universitet. 
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består av en analys av empirin som svarade på frågeställningarna med teorierna som grund. 

Det sjätte kapitlet tar upp de slutsatser som kunde dras av det analyserade materialet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Narrativ i litteratur- och filmvetenskap 
Story och berättandets betydelse i spel har fått lite uppmärksamhet i förhållande till andra 

faktorer som utgör ett digitalt spel, som exempelvis grafik och spelmekanik. För att närma sig 

berättandets struktur redogörs här för berättelseutveckling och erkända modeller inom film 

och litteratur.  

 

Först kartläggs etablerade tillvägagångssätt för story, plots och events inom andra medier som 

film och litteratur. För att med det som bakgrund sedan närma oss den teoretiska referensram 

som användes under analys av empirin. 

 

2.1.1 Litteraturvetenskap 

Den amerikanska litterärteoretikern Joseph Hillis Miller definierar en framgångsrik berättelse 

och ett lyckat narrativ på detta sätt: 

 

1. En inledande situation, som efterhand innehåller en sekvens som leder till en 

förändring eller en vändning av denna situation. 12 

2. Personifiering som sker genom en bärare av ett budskap, till exempel genom det 

skrivna ordet i en bok, genom muntligt berättande (i en film eller på annat sätt) eller 

genom en bild.13 

3. Repetition av vissa nyckelkomponenter och situationer.14 

 

Hillis Miller uttrycker att "However important plot may be, without personification there can 

be no storytelling".15 Detta citat påpekar vikten av ett väl genomfört narrativ och behovet av 

att kunna relatera till det som framställs. Utan byggstenarna som utgör narrativet kommer 
                                                        
12 Hillis Miller, Joseph. (1990) Narrative. I: Lentricchia, Frank & McLaughlin, Thomas (red:er) Critical terms for 

literary study (s. 77) Chicago: The university of Chicago press.  
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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inget berättande till stånd. Samma typ av narrativ inom litteraturen kan även jämföras med 

dramaturgiska modeller inom film eller, vilket är av betydelse för denna framställning, när det 

gäller berättande i ett spel.  

 

2.1.2 Filmvetenskap 

Även inom filmvetenskap finns det litteratur som fokuserar på betydelsen av berättelsen. Den 

brittiska forskaren David Bordwell delade in berättande i tre perspektiv. 

 

1. Strukturellt perspektiv – med fokus på hur berättandet framförs till exempel genom 

muntlig tradition, format, genrer och hur berättandet struktureras beroende på det sätt 

på vilket det framförs. 16 

2. Vad berättandet representerar och står för – med fokus på det sätt som berättandet 

beskriver en händelse och vad innehållet i en berättelse står för i vid mening. Även 

språk och betydelsen av symboler ryms under detta perspektiv. Det sistnämnda kräver 

tolkning vilket innebär att berättandet här blir beroende av den kontext i vilken den 

förs fram.17 

3. Den berättande processen – där fokus ligger på mottagaren av det som berättas 

särskilt avseende vad mottagaren upplever med anledning av det som berättas. 

Upplevelsen är beroende av förståelse för orsakssamband, logik och vid framförandet 

gällande regler och paradigm. 18 

 

Bordwell konstaterade att, när det gäller film, ligger fokus mest på teknik, fotografiska 

aspekter och på enskildheter i berättandet snarare än på helhet. Bordwell var kritisk till att 

berättandet ägnades så lite uppmärksamhet såväl i teori som praktik och då särskilt när det 

gäller interaktiv media. Bordwells bidrag till den då förhärskande situationen när det gäller 

filmvetenskapen, var att beskriva berättandet som en process.19 

 

En annan forskare som bland annat ägnat sig åt filmvetenskap är Peter Harms Larsen. I boken 

De levende billeders Dramaturgi framhåller Harms Larsen att en dramaturgisk konstruktion 

inom film ska skapa spänningskurvor av innehållet. Harms Larsen tar sin utgångspunkt i den 

s.k. berättarmodellen, vars upphovsman antas vara den svenska dramaturgen Carl-Johan Seth. 

Berättarmodellen beskriver berättelsens process. Den definierar var information om 
                                                        
16 Bordwell, David. (1985) Narration in the Fiction Film. Methuen & Co. England. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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karaktärerna, deras relationer, motiv och handlingar bör komma in i storyn för att bygga upp 

spänning. Modellen förklarar förutom karaktärerna och deras utveckling, även den 

övergripande storyn och vilka vändningar som sker inom denna. Berättarmodellen innehåller 

sju komponenter:20  

 

Fig. 1 

 

Anslag, där övergången från verklighet till fiktion sker. Presentation, där "spelreglerna" 

presenteras. Fördjupning, där ytterligare, för berättelsen, nödvändig information tillkommer. 

Point of no return, ungefär översatt; punkten där det inte finns någon återvändo. 

Konfliktupptrappning. Den identifikation som publiken knutit an med karaktärerna och den 

spänning som är uppbyggd i tidigare faser ska här utvecklas vidare. Klimax, toppen av 

berättarmodellen. En eller flera scener som leder fram till att konflikten spetsas till en slutlig 

kris. Uttoning. Efter klimaxfasen följer ett kort avsnitt som fungerar som ett avslut. Denna fas 

ger publiken en chans att känslomässigt landa efter den tidigare fasens spänningshöjning.21  

 

2.2 Teoretisk referensram  
Hittills har denna framställning fokuserat på film- och litteraturvetenskap. Syftet med detta är 

att skapa en bakgrund för den fortsatta framställningen. Nedan följer de teoretiska 

referensramar som användes vid analys av empirin. Teorierna är direkt kopplade till spel och 

spelutveckling och är därför relevanta för denna studie. 

 

                                                        
20 Harms Larsen, Peter. (2005) De Levende Billeders Dramaturgi. (3:e upplagan). Köpenhamn: Danmarks radio. 
21 Ibid. sid. 110 ff. 
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2.2.1 Rouse III 

I förorden till Rouse III bok Game Design Theory & Practise konstateras att när det gäller 

utveckling av tv-spel var litteratur på området nästan obefintlig fram till början av 2000-talet. 

Rouse III har, till skillnad från de flesta andra författare, själv arbetat som speldesigner på ett 

spelföretag. Han skrev nämnda bok som en handbok till sitt tidigare jag för att underlätta i 

processen vid framtagandet av ett spel.22 

 

Rouse III menar att en grundläggande anledning till att människor spelar ett digitalt spel är att 

försöka tillfredsställa emotionella behov. Han vidareutvecklar detta med ett exempel ur spelet 

Planetfall, där spelaren förlorar sin robot-kompanjon då den offrar sitt liv för spelaren. Rouse 

III menar att sådana moment i ett spel kan väcka känslor av olika slag. Berättande i ett spel 

kan således hjälpa till att väcka emotionella erfarenheter. Exemplet med robot-kompanjonen 

som offrar sitt liv är alltså ett narrativt verktyg för att väcka känslor. Ett annat exempel är 

racingspel som till exempel kan utlösa spänning och adrenalin. Rouse III:s poäng är att hur än 

spelutvecklaren går tillväga, så är det viktigt att få spelaren att uppleva en känsla.23 

 

Rouse III menar även att det är viktigt att få fantisera i ett spel. Denna uppgift delar spel med 

andra medier som film eller litteratur. Människan vill ibland uppleva en annan värld, en 

verklighetsflykt från det vanliga vardagslivet. Det är i berättandet som möjligheterna till 

fantasi grundläggs, dock måste även grafik och synintryck liksom tekniska funktioner stödja 

upplevelsen i ett spel för att det ska uppskattas.24  

 

Rouse III påpekar att en spelidé oftast tar sin utgångspunkt från antingen "gameplay", 

"technology" eller "story". Rouse III som själv utvecklat spel menar att spelutvecklare bör 

tänka med utgångspunkt från det perspektiv ur vilket spelet ska skapas. Om en idé till ett spel 

utgår från "gameplay", hur spelaren interagerar med spelvärlden, så påverkar det även de 

andra aspekterna "technology" och "story". Rouse III exemplifierar detta med följande. Om 

en spelutvecklare avser att skapa ett spel baserat på någon av berättelserna från den grekiska 

mytologin så är utgångspunkten story. Utgångspunkten utesluter ett spel av typen the Sims 

eller Civilization, eftersom dessa båda har mycket litet att göra med de klassiska grekiska 

berättelserna. Det är istället sannolikt att spelet bör få formen av ett action-, äventyrs- eller 

rollspel. Oavsett vilken aspekt utvecklaren väljer att utgå ifrån så bör spelutvecklare i ett tidigt 

                                                        
22 Rouse III, Richard (2005) Game design theory and practice. Plano, Texas: Wordware publishing Inc. 
23 Ibid sid. 6. 
24 Ibid sid. 7. 
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skede av spelutvecklingen tänka på vad spelet avser att förmedla och sedan utgå från en 

aspekt samt reflektera hur det påverkar de andra aspekterna.25 

 

2.2.2 Salen och Zimmerman 

Salen och Zimmerman, som har författat boken Rules of Play: Game Design Fundamentals, 

beskriver grunderna för studiet av tv-spel. Författarna skriver om "meaningful play", vilket 

kan översättas ungefär som "meningsfullt spelande". Författarna hävdar att studier av spel 

kräver ett väldefinierat ramverk. Ramverket som Salen och Zimmerman syftade till att dela in 

spel i olika kategorier, med utgångspunkt från speldesign. Ett sådant ramverk tjänar som 

struktur för den som vetenskapligt ägnar sig åt studier av speldesign. Ett sätt att skapa ett 

ramverk är att utgå från ett visst ämne, att ordna spel efter typ, kronologi etc. Författarna 

framhåller att, oavsett vilket, är det avgörande att sätta en ram och sedan utgå från denna.26  

 

Salen och Zimmerman grundar sina studier på en modell som består av komponenterna 

"rules", "play" och "culture". Rules, eller regler, i ett tv-spel handlar om spelets struktur och 

vad som spelaren tillåts eller inte tillåts att göra. Play, eller spelande, handlar om spelarens 

interaktion med spelet och andra spelare och culture, eller kultur, fokuserar på den kulturella 

kontext som spelen uppbär.27 Minsta gemensamma nämnare för tv-spel är att spelaren ställs 

inför en konflikt där det finns flera möjliga utvägar28.     

 

Salen och Zimmermann framhåller att meningsfullt spelande uppkommer då relationen 

mellan agerande och effekter i ett spel integreras på ett sådant sätt att de inte bara har 

betydelse i en viss angiven situation utan att de ingår i en större kontext i spelet. Att skapa en 

meningsfull upplevelse är därför det övergripande målet för en framgångsrik speldesign.29 � 

 

Varken Rouse III eller Salen och Zimmerman beskriver direkt betydelsen av berättelse och 

story i spel. De slutsatser som kan dras av dessa författare blir därmed mer indirekta. 

Visserligen beskriver Rouse III vikten av att ha en intressant berättelse att berätta. Rouse III 

framhåller att det är mindre vanligt, även om det förekommer, att utvecklingen av ett spel 

påbörjas med en berättelse. Istället är exempelvis spelbarhet eller grafiska gränssnitt, hur 

                                                        
25 Ibid sid. 40 f. 
26 Salen, Katie & Zimmerman, Eric. (2004) Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge: MIT Press. 
27 Ibid sid. 96 f. 
28 Ibid sid. 80. 
29 Ibid sid 33. 
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miljöer kan presenteras vanligare utgångspunkter. Skälet till detta, framhåller Rouse III, är att 

spelutvecklaren alltid måste "översätta" berättelsen till hur den kan presenteras i ett spel30. En 

bra berättelse i ett spel med dålig spelbarhet eller med undermålig grafik blir en dålig 

spelupplevelse. 

 

2.2.3 Borg Gyllenbäck 

Borg Gyllenbäck konstaterar i sin avhandling Narrative Bridging – a specification of a 

modelling method for game design att berättandet som process i samband med tv-

spelsutveckling ägnats begränsad uppmärksamhet. Samtidigt, konstaterar Borg Gyllenbäck, 

finns det ett växande behov av en metod där berättandet i tv-spel sätts i fokus. Den vanligaste 

förekommande formen för underhållning inom interaktiv media är tv-spelen. Borg 

Gyllenbäck konstaterar att det inte är helt enkelt att definiera vad ett tv-spel är. Det saknas en 

tydlig struktur, definition och katalogisering för att studera tv-spel.31 

 

Borg Gyllenbäck kom i kontakt med den särskilda problematik som finns gällande 

spelutveckling och berättande i samband med att utvecklare hade kontaktat henne i hennes 

egenskap av manusförfattare, när de ställts inför ett problem. En datorutvecklad karaktär som 

skulle användas i en teaterföreställning visade sig under test brista p.g.a. att testpersonerna 

fann att det var svårt att knyta an till och känna engagemang för karaktären. Borg Gyllenbäck 

tog sig an uppdraget att försöka rätta till den bristen. Hon kunde då konstatera att det inte 

finns några manualer för speldesign. När spelutvecklarens idé ska omsättas i datorgenererad 

form finns det risk för att vissa mekanismer går förlorade. Det finns inga enkla handgrepp för 

att tekniskt överföra berättandet på den avsedda tekniska plattformen. Erfarenheten visade att 

det fanns ett behov av en brygga mellan berättandet och det tekniska utförandet. Frågan som 

återstod var bara – hur åstadkommer man en sådan brygga?32  

 

I avhandlingen beskriver hon en modell, "Narrative Bridging", där berättandet redan i det 

initiala utvecklingsarbetet sätts i centrum och som utgör grunden för spelets vidare 

uppbyggnad och programmering. Modellen bygger på ett antal metoder. Dessa syftar till att 

fungera som verktyg som fungerar i det praktiska arbetet. Verktygen ska på ett tydligt sätt 

stödja konstruktionen av ett spel, utan att utgöra ett hinder för utvecklarens egen kreativitet. 

                                                        
30 Rouse III, Richard (2005) Game design theory and practice. Plano, Texas: Wordware publishing Inc. 
31 Borg Gyllenbäck, Katarina (2009) Narrative Bridging – a specification of a modelling method for game design. 

Stockholm: Stockholms universitet.  
32 Ibid sid.1. 
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Även om berättandet sätts i centrum innefattar modellen det viktiga perspektivet att 

berättande, spelbarhet och interaktivitet mellan spel och spelare alltid måste samspela.33 

2.2.3.1%"Narrative%Bridging"%

 "Narrative Bridging", bygger på utgångspunkten att interaktiv media har en användare och att 

det finns hårdvara och mjukvara, där mjukvaran är digital och skapas genom programmering. 

Programmeringen tillhandahåller förutsättningarna och ger valmöjligheter genom att ordna 

sekvenserna. Enkelt uttryckt kan interaktivitet sägas vara utbytet mellan användaren och det 

digitala liksom att användaren har en bredd av valmöjligheter samt förflytta sig i spelet på ett 

sätt som kräver ett utrymme. Användaren, interaktionen och utrymmet samspelar genom 

berättandet, interaktiviteten samt det faktum att det finns en uppgift och ett mål.34  

 

Borg Gyllenbäcks modell består av tre faser:  
 

• Fas 1 – Den diegetiska världen (det som spelkaraktären ser, den fiktiva världen) 

Fig. 2 

 

Enligt Borg Gyllenbäcks modell förstås i sammanhanget skapandet av logik, lagar, regler och 

relationer i den fiktiva världen mellan aktörerna i densamma.35 Samspelet mellan spelaren och 

karaktärerna i spelet byggs upp genom att ställa sig frågan "varför" och "vem" för att på så 

sätt skapa orsak och verkan i spelet36. 

 

Steg för steg kan berättelsen byggas upp genom att den information, eller idé, som 

utvecklaren har kategoriseras efter karaktär, värld och agerande (aktion). Därefter undersöks 

orsak och verkan mellan i interagerandet mellan karaktärerna och den värld de är tänkta att 

agera i (fig. 2, KA). Hela tiden är det viktigt att behålla fokus på berättelsens mål. Den 
                                                        
33 Ibid sid. 9 ff.  
34 Borg Gyllenbäck, Katarina (2009) Narrative Bridging – a specification of a modelling method for game design. 

Stockholm: Stockholms universitet. 
35 Ibid sid 23. 
36 Ibid sid 24. 



Emelie Berglund, Alexander Ospino Munter  "Hellre en bra story än en dålig" 

 

  16 

 

diegetiska världen byggs upp genom att kontinuerligt ställa sig frågan vem, vad, var, när, hur 

och framförallt varför (fig. 2, KA, VA). Nästa steg är att jämföra hur karaktär, värld och 

agerande relaterar till varandra och i relation till berättelsens syfte och mål (fig. 2, KVA).37 

 

Sedan görs processen om på nytt för att kunna lägga till ny information som kommit fram 

under det tidigare arbetet. Processen börjar om så många gånger det behövs för att den 

diegetiska världen helt och hållet ska passa berättelsens syfte och mål. Den information eller 

idé som skapas i fas 1 förs redan vidare till fas 2.38 

 

• Fas 2 – Berättande, interaktivitet och förhållandet till rummet (spatiality) 
 

Fig. 3 

 

Under fas 2 fortsätter arbetet med att ställa frågorna hur, när och var i relation till hur väl 

berättelsen hänger ihop i dimensionerna berättande, interaktivitet och rumsligt sammanhang 

(fig. 3, BRI). Eventuell ny information som framkommer läggs till. Arbetet fortsätter tills 

regler, bestämmelser och relationer i berättelsen blir uppenbart logiskt och 

sammanhängande.39 

 

• Fas 3 – Berättande, spelande (gameplay) och mekanik (style mechanics) 

 

                                                        
37 Borg Gyllenbäck, Katarina (2009) Narrative Bridging – a specification of a modelling method for game design. 

Stockholm: Stockholms universitet. 
38 Ibid. 
39 Ibid f. 
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Fig. 4 

 

Under fas 3 balanseras berättelsen mot de möjligheter och begränsningar som finns i samband 

med överförandet av informationen till ett digitalt tv-spel (fig. 4, BS, BM). Detta kräver 

systematisering, manusbearbetning och omarbetning av berättelsen.40 

 

Modellens huvudsakliga fördelar består i den egenskapen att ledtider avsevärt kan kortas, 

vilket i ett praktiskt sammanhang är liktydigt med en potentiell ekonomisk besparing. 

Ledtider kunde kortas genom att flera spelutvecklare involverades samtidigt i processen. 

Detta i motsats till vad som annars var vanligt, det vill säga ett kronologiskt arbete där 

spelutvecklarna avlöste varandra i olika skeden i utvecklingen av spelet. Ett viktigt inslag i 

modellen för att möjliggöra att utvecklare arbetade simultant med spelutvecklingen var att de 

som följer metoden får en gemensam vokabulär och ett gemensamt synsätt. I samtliga tre 

faser ingår att så att säga börja om från början, men endast eventuell ny information läggs till. 

Det blir möjligt att gå vidare i arbetet utan att det kreativa flödet hindras av avstämningar eller 

behov av att vänta in medarbetarnas arbete i vissa delar av spelets utveckling. Potential till 

förbättringar kan upptäckas kontinuerligt, eftersom modellen förutsätter ett fokus på inslag 

som inte är konsekventa i förhållande till spelets idé. Genom kvalitativa undersökningar som 

genomfördes som en del av en akademisk utbildning i rapid prototyping, ungefär "snabb 

utveckling av en prototyp till ett spel", kunde Borg Gyllenbäck belägga att hennes metod var 

verksam i sammanhang då tiden för utveckling var begränsad.41 

 

2.3 Sammanfattning 
Tillgången till forskning avseende spelutveckling är relativt begränsad. Än mer begränsad är 

forskning som direkt inriktar sig på berättandet i spel. Rouse III, Salen och Zimmerman 

respektive Borg Gyllenbäck har vardera tre utgångspunkter för sin forskning. Rouse III menar 

                                                        
40 Borg Gyllenbäck, Katarina (2009) Narrative Bridging – a specification of a modelling method for game design. 

Stockholm: Stockholms universitet. 
41 Ibid sid 56. 



Emelie Berglund, Alexander Ospino Munter  "Hellre en bra story än en dålig" 

 

  18 

 

att spelutvecklare bör tänka med utgångspunkt från det perspektiv ur vilket spelet ska 

skapas42. Någon egentlig modell för spelutveckling förespråkar han däremot inte. Salen och 

Zimmermans forskning handlar mindre om spelutveckling som sådant och mer om 

tillvägagångssätt för forskning kring spel. Det är endast Borg Gyllenbäck som ägnar fokus 

kring betydelsen av berättandet i spel. Hennes modell är användbar i det praktiska arbetet. 

Modellen är därför av särskild betydelse för denna framställning. Frågan är om hennes modell 

helt eller delvis används i spelutveckling. Om så inte är fallet uppstår frågan vilka strukturer 

som spelutvecklare använder istället.  

 

3 Metod 

3.1 Metodval 
Denna framställning bygger på kvalitativa intervjuer med informanter som arbetar inom 

spelbranschen. De medverkande informanterna i denna studie kommer från olika spelföretag 

och med olika yrkesbakgrunder, detta för att tillhandahålla en varierad bild samt information 

av hög kvalitet. Då intervjuerna skedde på två olika sätt anpassades metoden för att möta 

kraven på validitet. För att säkerställa validitet krävs en väl genomförd intervju där korrekt 

lämpad intervjuform används till passande syfte43. Det är av avgörande betydelse att få 

tillförlitliga svar (reliabilitet), resultat som är giltiga (validitet) och för att det ska vara möjligt 

för andra att kritiskt granska resultaten44.  

 

3.1.1 Strukturerad och semi-strukturerad intervjuform 

Under arbetet med denna framställning användes strukturerade och semi-strukturerade 

intervjuformer. Två intervjuer utfördes på plats med informanterna och var av semi-

strukturerad natur och fördes som en dokumenterande diskussion. Två intervjuer skedde via 

e-mail och var strukturerade intervjuer med färdiga frågor som informanterna kunde svara på 

efter egen tidsram. 

 

Vid en strukturerad intervju används intervjufrågor som skrivits på förhand. Studiens 

strukturerade intervjuer utfördes via e-mail, med informanter som fick svara på frågorna i 

                                                        
42 Rouse III, Richard (2005) Game design theory and practice. Plano, Texas: Wordware publishing Inc. 
43 Lantz, A. (2007) Intervjumetodik (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. 
44 Ibid. 
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egen takt för att sedan returnera svaren till oss. Denna typ av intervjuform påminner till del 

om enkäter. Skillnaden är att intervjun endast innehåller öppna frågor och inga svarsalternativ 

som en enkätstudie gör.45 

 

Vid en semi-strukturerad intervju används ett fördefinierat ramverk av frågor. Utrymme ges 

för oväntade svar och för nya frågor som kan uppkomma vid intervjutillfället.46 Detta 

angreppssätt valde vi alltså att tillämpa med de två informanter vi träffade fysiskt. Nya synsätt 

och aspekter kom fram under intervjun, även om de frågor som förberetts på förhand i allt 

väsentligt besvarades med tydliga svar. 

 

3.2 Metodkritik 
En väl tillämpad intervju förutsätter att informanten, i så stor utsträckning som möjligt, får 

svara fritt på de ställda frågorna47. Intervjuer är tidskrävande och kan medföra tidsbrist i 

mindre studier, men materialet som samlas in är ofta hög kvalitativ natur48. Eftersom 

framställningens övergripande frågeställning handlar om hur spelutvecklare förhåller sig till 

story och berättande i spel, var intervjuformen den mest relevanta metoden.  

 

Det finns för- och nackdelar med de båda intervjuformerna som användes i denna studie. En 

nackdel vid strukturerade intervjuer är att den som utför intervjun vanligen inte, i vart fall inte 

omedelbart, har möjlighet att ställa följdfrågor49. Det gör att eventuella missuppfattningar inte 

kan korrigeras, vilket i sin tur riskerar leda till slutsatser som baseras på felaktigheter. Ett sätt 

att kompensera för denna riskfaktor är att se till att dels ställa samma frågor under de båda 

intervjuformerna och, kanske framförallt, se till att frågorna är tydliga så att riskerna för 

missuppfattningar minimeras. Med strukturerade intervjuer finns också risken att den 

svarande vet mer än denne får utrymme att säga. Risken finns också kring viljan att vilja gå 

djupare i något svar men inte ha möjlighet till detta med hänsyn till intervjuformen.50 

 

Då våra strukturerade intervjuer utfördes via e-mail fanns det även en nackdel i att inte kunna 

läsa av uttryck och kroppsspråk. En fördel ligger dock i informantens möjlighet till att 

                                                        
45 Lantz, A. (2007) Intervjumetodik (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. 
46 Ibid sid. 159 ff. 
47 Holme, Idar Magne & Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
48 Bell, Judith (2010) Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
49 Ibid sid.159. 
50 Ibid. 
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formulera sina svar på ett genomtänkt sätt, då de har möjligheten till att ta den tid som de 

behöver. 

 

Frågornas tydlighet har betydelse även vid semi-strukturerade intervjuer. Det finns en risk 

med semi-strukturerade intervjuer, nämligen att informanten avviker från sakfrågan i sitt svar. 

Det görs vanligen inte i avsikt att underlåta att svara, även om det naturligtvis ibland också 

förekommer, utan beror på den dialog som uppkommer under intervjun. Om frågorna är 

tillräckligt välformulerade begränsas utrymmet för att svaret ska avvika alltför mycket från 

frågeställningen. Vi stötte på tendenser till att informanterna avlägsnade sig från sakfrågan i 

sina svar vid de semi-strukturerade intervjuerna. Genom möjligheten att ställa följdfrågor 

kunde vi säkerställa att svaren verkligen avsåg det som efterfrågades.51 

 

Intervjuer är subjektiva. De svar som erhålls av informanten är vad denne tror kring något. De 

kan även glömma saker som denne inte tänker på vid intervjutillfället52. Detta är svårt att 

undvika för den som utför en intervju. Ett sätt för intervjuaren att undvika att detta sker är att 

söka information om det berörda ämnet innan och sedan intervjua relevanta personer som har 

kunskaper inom det området. På så sätt blir svaren förhoppningsvis det som informanten 

faktiskt vet istället för svar på vad denne tror.  

 

Detta kunde ha medfört en svårighet för vår studie då urvalet bestod av spelutvecklare som 

hade tid att ställa upp och dessutom var villiga att medverka, ett så kallat bekvämlighetsurval. 

De spelutvecklare som ställde upp var dock alla från olika spelföretag och detta stärker 

variationen och validiteten. 

 

3.3 Etik 

För att undvika missförstånd och för att respektera de informanter som ställde upp i de 

intervjuer som utförts kommer det i denna framställning inte förekomma några namn eller 

andra beskrivningar som kan kopplas till de personer eller spelföretag som ställt upp. Många 

spelföretag tillämpar en strikt sekretesspolicy. Att koda namnen på informanterna är ett sätt 

att respektera denna policy. Intervjuarna vet av naturliga skäl vem som sagt vad, men kommer 

inte att vidarebefordra den informationen i det empiriska resultatet. I resultaten kommer vi att 

referera till de medverkande som informant 1-4. 

 

                                                        
51 Bell, Judith (2010) Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
52 Lantz, A. (2007) Intervjumetodik (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. 
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4 Empiri 

4.1 Datainsamling 

Tidigt i arbetet kontaktades ett flertal personer om medverkan för intervju inom ramen för 

denna framställning. På grund av tidsbrist valde dock flera tillfrågade att avböja. De 

informanter som valde att ställa upp valde själva formen för intervju.  

 

Alla fyra informanter kommer från olika spelföretag som utvecklat spel i flera genres, från 

FPS (first person shooters) till äventyrsspel. Informant 1 började som "koncept-tecknare", rita 

schematiska rörelse-mönster, isometriska vyer för bandesign, storyboards för cutscenes. 

Sedan utvecklades det mer till att bli en narrativ designer eller på pappret en concept artist 

och storyboard artist samt cinematograf på cutscenes. Informant 2 är utbildad i att berätta för 

interaktiva medier, game designer, narrative designer samt manusförfattare. Informant 3 är 

director of narrative content och slutligen informant 4 är lead writer, vilket innebär att denne 

leder ett team av författare. 

 

Som ovan nämnt har fyra intervjuer genomförts. Två skedde genom fysiska möten med 

respektive informant och två åstadkoms genom e-mail-konversation. Såväl vid de fysiska 

möten som vid e-mail-konversationerna ställdes frågor utifrån samma ramverk till 

informanterna. Frågorna framgår i sin helhet av bilaga. Övergripande frågades informanterna 

om följande: 

 

• Hur inleds arbetet när ett nytt spel utvecklas?  

• Ser arbetet olika ut beroende på vilket spel som ska presteras? 

• Hur ser arbetsprocessen ut, från början till slut? Ser processen olika ut beroende på 

vilken spelgenre spelat är tänkt att ha? Används någon särskild modell eller struktur 

för arbetet? 

• Var hittar spelutvecklare inspiration och hur överförs en idé till verklig 

spelutveckling?   

• Vad har berättelsen för betydelse i spelutveckling? Hur arbetar ni med berättelsen 

respektive hur integreras den i speldesignen? 

• Hur hanteras storyn och berättandet i spelen och hur viktig är den? 

• Hur presenteras storyn, plots och events i spelen? 

• Om avsikten är att spelaren ska uppleva något specifikt, hur är tillvägagångssättet för 

att uppnå just detta? 
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Frågorna som ställdes berörde, som framgår ovan, informanternas synsätt angående 

berättande och story, hur inledningsfasen till en spelproduktion kan se ut och hur de förhåller 

sig till berättandet i framtagningen av tv-spel. Av särskild betydelse var frågan om 

spelutvecklarna följer viss modell eller struktur under spelutvecklingen. 

 

4.2 Resultat 

4.2.1 Informant 1 

Informant 1 är en spelutvecklare på ett företag som bland annat utvecklar spel till dator och 

stationära konsoler. Intervjun med informant 1 genomfördes som en semi-strukturerad 

intervju vid ett fysiskt möte.  

 

Informanten framhöll att de har relativt fria händer under spelutvecklingen. Stort fokus ligger 

på att tjäna pengar, varför beslut ofta fattas med de kommersiella intressena som 

utgångspunkt. Intresset av att sälja så mycket som möjligt kan komma i konflikt med 

spelutvecklarens kreativitet konstaterade informanten. 

 

"För det är spelaren som vill skjuta någon annan i huvudet som går före spelaren 

som vill höra en bra dialog. Det är de förstnämnda som är pengastarka." 

 

Samma informant berättade om ett exempel där de hade utvecklat en välarbetad, lång story till 

ett spel. De hade ritat upp ett stort antal storyboards till detta och mot slutfasen av 

utvecklingen till detta spel bestämdes det från högre positioner i företaget att storyn var 

tvungen att klippas ner. Informanten framhöll att minst halva storyn försvann i detta skede 

och sa att det i slutändan handlar om vem som är mäktigast eller vem som lyckas sälja sin idé 

bäst till producenten. 

 

När det gäller arbetsprocessen beskrev informant 1 ett tillvägagångssätt där de under 

utvecklingen av ett specifikt spel satt i mindre grupper med olika arbetsuppgifter där ingen 

hade uppsikt över vad de andra skapade. Informanten beskrev hur spelutvecklarna satt små 

grupper, "pods", vars uppdrag var att försöka koncentrera vissa uppgifter till olika personer.  

 

"Så har vi suttit i ett här narrativt-design-pod där och försökt göra projekt, fått ihop 

storyn. För det sitter ett gäng och håller på med design, det sitter några och skriver 
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och det sitter några och programmerar och ingen vet vad någon annan gör, så blir 

det kaos av alltihop." 

 

Informanten poängterade att någon särskild mall eller allmänt accepterad struktur inte 

används på företaget, "Nytt spel, nytt försök. Nu testar vi det här." 

 

Informant 1 förklarade hur olika manus skrevs och användes vid utvecklingen av ett specifikt 

spel. Ett separat manus skrevs för interaktioner, ett annat för mellansekvenser, cutscenes. 

Därefter vidtog uppdraget att försöka binda ihop dessa två manus. 

 

Informant 1 berättade om filmen "Seven". Informanten framhöll hur smart intrigen byggs upp 

i denna, hur storyn kastas fram och tillbaka. Informanten framhöll att detta är något de vill 

lyckas återskapa i spel, men att hänsyn naturligtvis måste tas till spelmediet. Informanten 

påpekade att det är svårare att lyckas med berättandet och karaktärsutveckling i spel än i film. 

Många utvecklare struntar därför i att fokusera på dessa aspekter av berättandet och väljer att 

helt fokusera på speltekniken. Informanten hävdade att det finns en stor brist hos företaget 

bestående i att de flesta utvecklare är mer fokuserade på hur spelen ska se ut och tekniska 

aspekter än storyn. Informanten menade att detta kan leda till att spelaren har svårare att 

relatera till sin spelkaraktär än en huvudroll i en film. 

 

"Författare vill ju få en massiv story som täcker där man kan försöka jobba med 

karaktärer |…| men det finns inte plats, tid eller pengar att göra något sådant." 

 

Informanten berättar att det egentligen inte går att tala om någon startfas i spelutvecklingen, i 

vart fall inte någon enhetlig sådan. Utvecklingen av olika spel tar vanligen sin början från 

skilda utgångspunkter. De arbetssätt som informanten deltagit har dock det gemensamt att 

idéer omformas och omformas så att det till slut har mycket gemensamt med originalidén. 

Ofta är det ett visst utseende eller en viss känsla hos spelet som är utgångspunkten, mer sällan 

berättelsen. Berättandet har en tendens att komma i efterhand. Författaren får helt enkelt 

anpassa sig efter den idé som finns och det är inte ovanligt att författarna rekryteras externt, 

det vill säga utan att de är anställda hos företaget. 

 

Informanten har svårt att sammanfatta inspirationskällorna till spelidéer. Särskilt svårt blir det 

när det gäller berättandet som alltså har en tendens att hamna i bakgrunden. 

 

"Nej men alltså, jag tänker mycket på hur man kan få ihop ett bra drama eller en 

bra plot och det är en sak som är jätte, jättesvår att få ihop en bra intrig eller en 
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plot. Det är lätt att göra en grej, ja men man kommer till ett ställe eller köra "do"-

prylen, man kommer till ett ställe och det har invaderats av aliens och lite uppdrag 

och så döda allihopa. Man har klassiska element, lite mellanöstern och så lite 

terrorister lite nukes och skit sådär. Men det gör ju alla!" 

 

Informanten berättar att de under utvecklingen av ett spel blev stressade då de led av 

tidspress. Alla inblandade blev lidande av detta eftersom de var beroende av varandra. Det 

narrativa blev särskilt lidande eftersom ingen hade ett särskilt ansvar för just denna del. Även 

om de inte hade ett manus för spelets story så började "det smått byggas på alla delar 

efterhand". Gamedesigners arbetar fram spelets banor "för att försöka få ett spel av det". När 

storyn väl kom fram skulle denna integreras med de andra elementen som utgjorde spelet. Det 

är då och först då som oegentligheter och inkonsekventa inslag upptäcks berättade 

informanten. Informanten berättade att på deras företag så finns det inte många som 

intresserar sig för story, utan de flesta vill bara spela och engagerar sig för hur spelet ser ut. 

 

"Jag tror ju vi har ju 98 av 100 där uppe är mest intresserade av tekniken bakom 

|...| då kan man nästa skita i det här med väsentliga och bara ha i ännu coolare 

effekter. Det är väl en sådan sak som spelbranschen har lidit av hela tiden och lider 

av mer och mer, för när man frågar vilka som är de bästa spelen som man spelat så 

är det nästan bara gamla spel". 

 

Informanten berättade att de gärna skulle vilja lägga en större tyngd på story men att det är 

författaren och producenten som i slutändan bestämmer hur stor del den ska vara av spelet. 

 

"Jag tror vi drömmer alla om att det ska vara en jättestor del. För en bra story är ju 

alltid bättre än en dålig." 

 

Informanten berättade att i ett stort kommersiellt spel som informantens företag utvecklat läts 

storyn få utrymme genom att den berättades fram för spelarens karaktär. Att sedan få spela 

igenom dessa sekvenser som utspelar sig tidigare var en metod för att låta spelare ta del av 

storyns bakgrund. De sekvenser där spelaren enbart spelar utan information varvas med 

enbart sekvenser där spelaren får ta del av berättelser, i dialoger, för få reda på mer. 

 

4.2.2 Informant 2 

Informant 2 är verksam på ett företag som huvudsakligen utvecklar mobilspel. Intervjun med 

informant 2 genomfördes som en semi-strukturerad intervju vid ett fysiskt möte. Informanten 
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uttryckte, vad gäller betydelsen av berättandet i spel;  

 

"Sverige är inte riktigt där än, att förstå narrativ design".  

 

Informant 2 berättade att det kanske viktigaste inslaget i spelutveckling handlar om att veta 

och kunna kommunicera design och story i alla delar. Annars kan en produktionsledare skära 

i delar som har betydelse för designteamet. Hela ledet av utvecklare måste ha samma 

förståelse för projektet. Informanten framhåller att det är tekniken som styr deras spelprojekt, 

genom att plattformen bestäms först. Storyn anpassas efter beslutet. Informanten uttryckte sig 

på följande sätt när det gäller att integrera berättelsen och narrativet i speldesignen: 

 

"Det är ju intressant att man säger att den integreras. Jag integrerar inte den, den 

är där i alla delar redan!" 

 

Samma informant menade att berättelsen måste förhålla sig till de villkor och begränsingar 

som följer av respektive plattform. Det är viktigt att storyn berättas i spelet på ett sådant sätt 

så att det anpassas just efter de möjligheter som finns i spel. Att berätta storyn i form av 

exempelvis interaktioner är ett möjligt sätt. Storyn behöver inte nödvändigtvis avancera i 

mellansekvenser, cutscenes, eller i långa bakgrundstexter.  

 

Informant 2 uttryckte att de är ett litet team som arbetar ihop och oftast utgår från en 

förbestämd mekanik och plattform. Utifrån dessa förutsättningar formas lösningar och 

anpassningar görs till narrativet. Informanten framhöll att det är enklare och smidigare för 

produktionsledare och utvecklare i de fall där en dramaturgisk struktur som är linjär ska 

skapas. Spelets alla delar kommer i dessa fall i en logisk, kronologisk och förbestämd 

ordning. Ur planeringssynpunkt är det då lättare att överskåda hur mycket tid som ska läggas 

på respektive del.  

 

Informanten påpekade att det egentligen är fel att prata om linjärt och icke-linjärt i 

spelsammanhang. Ett spel kan innehålla en linjär berättelse men samtidigt innehålla olika 

interaktiva val eller vägar för spelaren att välja. Det är däremot av vikt för en spelutvecklare 

att avgöra om spelet ska vara av filmmediestruktur eller spelstruktur. Informanten beskrev att 

denne finner inspiration när ett bra yrkesteam finns tillgängligt för utveckling av ett spel. Om 

teamet inte har samma vision, eller om någon ut teamet vill hävda sig så försvinner 

inspirationen. 
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Informanten berättade att det är dennes uppfattning att spelbranschen inte vet hur en story i ett 

spel ska hanteras, att många tror att det enbart handlar om "det var en gång, och sedan en 

lore, eller backgroundstory och sen ska man dela upp det i spelbara delar". Informanten 

berättade att deras spelföretag är nyfikna och i ett nytt spelprojekt de har så är plattformen 

fastställd men inte mekaniken. 

 

"Och det jag klämmer folk på nu är att jag vill veta vad det är för upplevelse de vill 

att det är som spelaren ska få nu." 

 

4.2.3 Informant 3 

Informant 3 är en spelutvecklare på ett företag som utvecklar spel till dator och stationära 

konsoler. Intervjun med informant 3 genomfördes som en strukturerad intervju genom e-mail. 

 

Informanten berättande att grundidén till ett spel kan ha olika utgångspunkter. Ibland är det en 

storyidé och ibland är det en gameplayidé som utgör det första fröet till ett projekt. Bäst 

resultat brukar det dock bli när grunden utgörs av en kombination av båda. När en idé har 

tagit så pass solid form att det kan bedömas om det finns förutsättningar starta ett projekt 

startar insäljningsfasen. Under den fasen presenteras stommen för internationella förläggare. 

Om de nappar på idén påbörjas en startfas som kallas pre-production där grundstenarna som 

behövs för att gå in i full produktion läggs. Informanten framhöll att de tillämpar olika 

arbetssätt. Som regel produceras under pre-productionfasen bland annat de designdokument 

och den kod som utgör dessa grundstenar. 

 

Arbetsprocessen bygger på ett samarbete mellan "game- och leveldesigners" och ansvariga 

för manus för att få design och narrativ att samspela. En naturlig samverkan där story-element 

och gameplay-element arbetar tillsammans för att skapa en optimal spelupplevelse 

eftersträvas. Det är förödande att inte kommunicera med alla discipliner i teamet, framhåller 

informanten. 

 

Informanten påpekade vikten av att komma ihåg att det är just ett spel som ska utvecklas, inte 

en bok och inte en film. Därefter skrivs en synopsis (manusutkast) som, i samarbete med 

berörda parter inom game- och leveldesign samt förläggaren utvecklas till ett fullvärdigt 

manus. De verktyg som används för att berätta historia är många, men en grundläggande och 

viktig del är det som kallas Cinematics, eller Cutscenes. Dessa utvecklas av manusförfattaren. 
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Den typ av spel som utvecklas, vid företaget där informanten är verksam, är s.k. "open 

world"-spel. Informanten beskriver deras arbete som något av en "udda fågel". Eftersom 

spelaren kan röra sig fritt i spelvärlden krävs det att manus har ett mindre linjärt tankesätt än 

vad som är praxis inom "vanliga" datorspel.  

 

Informant 3 framhöll spel, romaner och film som viktiga inspirationskällor. För att hitta 

inspiration gäller det att ha en analytisk förmåga och ett stort intresse för stories. 

  

"Jag får inte nog av stories. För mig finns det inget definitivt sätt att påbörja 

arbetet. Det kan börja som druckna anteckningar på en servett eller som högst 

disciplinerade dokument med treaktsstrukturer, karaktärsanalyser och nästan 

matematiska trädstrukturer som beskriver de olika vändningar som handlingen kan 

ta i ett ´open world-spel´". 

 

I de tidigare spel som informanten varit med om att utveckla har spelen inte haft några 

ambitioner att berätta en särskilt djuplodande story. Framtida spel kräver nog att det läggs mer 

energi på det än tidigare. Det utvecklas i den riktningen enligt informantens uppfattning. 

 

Det finns många olika verktyg för att presentera story, plots och events. De viktigaste är enligt 

informanten ingame-dialog och cutscenes. Cutscenes används för att delge spelaren stora 

förändringar, stora skeenden och saker som i regel för storyn framåt på strategiska punkter. 

Ingame-dialog är enklare att framställa och används för att delge spelaren mindre skeenden 

och sådant som inte är av största vikt för den övergripande handlingen. 

  

Det är svårt att fösa in spelaren i den fålla eller ram som berättelsen vill ställa upp, särskilt 

med open-worldspel. Det finns dock mer eller mindre klumpiga tricks för att tvinga spelaren 

att uppleva något berättar informanten. Ett typiskt exempel är den klassiska "giftpilen" där 

spelaren klarat ett uppdrag galant och sedan plötsligen blir träffad av en sövande giftpil och 

allt blir svart. Därefter kan utvecklare utsätta spelkaraktären för något som spelaren inte kan 

påverka. Ett annat exempel är bossfighten som abrupt avbryts när spelaren verkar vinna och 

spelaren får snopet se på en cutscene där bossen skrattande flyr in en hiss. Dessa är förstås 

exempel på de mer klumpiga tricksen och användes endast i nödfall.  

 

Informanten berättar att schablonfigurer ibland behövs, men det är viktigt att dessa används 

med glimten i ögat. Rätt hanterad kan en schablonfigur vara effektiv. Däremot är det inte 

informantens uppfattning att särskilda modeller för berättandet används. Om det istället 

handlar inspiration så finns inspiration överallt. Jag tror att om man begränsar sig till att 
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endast konsumera datorspel så gör man sig själv en stor otjänst. Mycket av inspirationen finns 

i andra media, främst böcker och film. 

 

4.2.4 Informant 4 

Informant 4 är en spelutvecklare på ett företag som utvecklar spel till dator och stationära 

konsoler. Intervjun med informant 4 genomfördes som en strukturerad intervju genom e-mail. 

 

Informanten verkar på en kreativ arbetsplats där utvecklarna är fria att göra vad de vill inom 

ramen för projekten, så länge de val som görs i spelutvecklingen kan motiveras. Informanten 

berättar att projektidéer antingen kommer från förläggaren, eller genom att spelutvecklarna 

själva tar fram en enkel grundidé som de försöker sälja in. Strax därefter sätts ett kärnteam 

samman som brukar består av en Creative Director, en Art Director, en writer och möjligen 

ytterligare någon speldesigner och kodare som arbetar med att utveckla idén till ett fullödigt 

koncept. Om konceptet sedan godkänns går arbetet vidare och teamet växer dramatiskt. 

 

"Ibland är det väldigt fritt och också väldigt svårt, då varje val man gör också 

innebär att man väljer bort så mycket annat" 

 

Informanten berättade att arbetsprocessen inleds med att först etablera ramarna inom vilka 

hela kontexten sedan ska ta form.  Under denna process ställer de sig olika frågor, som 

exempelvis; vilka krav har speldesignen på storyn? Vad för slags värld behöver stödjas? Ska 

det vara mer eller mindre storydrivet? Med ramen etablerad börjar det svårare arbetet med att 

ta fram den faktiska kontexten – är det science fiction? Nutid? Fantasy? Vad för respektive 

genre med sig? Hur episkt ska det vara? Är berättelsen begränsad i tid och rum eller är det en 

episk historia som sträcker sig över år och världar?  

 

Med idén på plats sätter researchen igång. Till ett krigsspel kan det exempelvis handla om att 

studera militära frågor, i science fiction om att läsa in sig på science fiction-världar för att se 

vad som är gjort och inte gjort. För fantasy kan det röra sig om att dyka ner i myter och sagor 

tillsammans med studier kring medeltid och vikingatid osv. Syftet är att samla så mycket stoff 

som möjligt till en rik värld, berättade informanten. 

 

Kontextarbetet kan utan problem ta ett halvår beroende på hur exotisk den ska vara men när 

den väl är på plats kan man börja titta på den faktiska storyn och hur den ska berättas. Här 

behöver först berättarverktygen komma på plats; om mellansekvenser ska användas, hur 

interndialog ska hanteras och vilka dialogformer som ska förekomma i spelet. Dessa 
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frågeställningar begränsar valet av berättarverktyg som i sin tur dikterar hur berättelsen ska 

förmedlas och vilka delar som hamnar var.  

 

Med berättarverktygen, storyn och karaktärerna på plats börjar det som informanten upplever 

som det roligaste arbetet, nämligen att skriva de faktiska manusen, det som kommer att 

gestaltas i spelet på ett eller annat sätt. Dessa skrivs i nära samarbete med speldesign så att 

spelupplevelsen både förstärks av och backar upp berättelsen. Som exempel framhöll 

informanten att en viktig dialog inte får äga rum när spelaren har fullt upp med att skjuta. 

Hela tiden sker ett samarbete med de som arbetar med speldesign och pågående från början 

till slut. Informanten beskrev det som att det sker en ständig korspollinering. Berättelsen lever 

i ständig förändring nästan hela vägen fram till de sista pick-up-inspelningarna gjorts. 

 

Efterhand som manusen blir klara planeras för motion capture, som vanligen utförs av riktiga 

skådespelare och röstinspelningar. Spelutvecklarna brukar närvara för att kunna garantera att 

det blir som de tänkt sig och för att kunna göra eventuella ändringar i manuset om 

skådespelarna eller regissörerna har intressanta idéer som är värda att arbetas in.  

 

"Just här sker den verkliga synergieffekten och det är oerhört tillfredställande att se 

manus förverkligas, speciellt när slutresultatet ofta blir så mycket bättre än vad 

själva manuset var från början, när alla fått lägga sin kreativitet till arbetet." 

 

Sedan följer ett ständigt buggletande efter stavfel och annat i de texter som finns i spelet, både 

vad gäller karaktärsbeskrivningar och undertexter. 

 

Informanten berättade att han hittar inspiration ur flera källor och beskrev sig själv som en 

storkonsument av böcker, filmer, tv-serier, serieböcker och givetvis också spel. Även teater 

och musik, liksom att resa kan bidra till att fylla på depåerna med intryck. 

 

På informantens företag betonas vikten av story, eftersom det på informantens arbetsplats 

finns med författare med hela vägen från spelkonceptfas till release. Detta gör inte 

nödvändigtvis att projekten helt är "storydrivna". Storyn ges dock stor plats och fungerar som 

en av de primära motivationerna för spelaren att fortsätta. 

 

Informanten berättar om ett spel där det tidigt bestämdes att storyn skulle vara karaktärsdriven 

och att dramat skulle uppstå mellan huvudpersonerna med spelaren som ett slags vittne till 

händelserna. De primära händelserna och vändpunkterna lades sedan i icke-interaktiva 

mellansekvenser och resten i dialog under spelets gång. 
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Det vanliga sättet att styra spelaren utifrån berättelsen är att helt enkelt ta kontrollen från 

spelaren genom att visa en mellansekvens eller sliter kameran i en viss riktning. Vad gäller 

generell känsla och stämning så handlar det om en samverkan mellan berättelse, visualisering 

och musik och mycket mer. Här gäller det att alla ansvariga för de olika områdena förstår 

varandra och den övergripande visionen så att de drar åt samma håll. 

 

Informanten berättade att schabloner och stereotyper kan bidra till ett spels styrkor om de 

används på rätt sätt. Det finns en anledning till att den klassiska hjältemyten återanvänds om 

och om och om igen i alla tänkbara narrativa sammanhang, helt enkelt för att den är så 

otroligt stark. Enligt informantens personliga uppfattning uppnås bäst resultat genom att 

delvis spela på schabloner och sedan skruva hela paketet ett kvarts varv och därigenom 

fullständigt överraska.  

 

Informanten uppger att den arbetsplats han arbetar på inte kan sägas använda en på förhand 

fastställd modell för spelutveckling. Däremot används grundläggande dramaturgiska 

strukturer kring akter (tre eller fem) och vändpunkter som en bra början för att snabbt 

åstadkomma en grund.  

 

5 Analys och diskussion 
Vid analys av empirin framgick det att ingen av informanterna redogjorde för att det inom 

ramen för deras arbetsprocess fanns anknytning till någon etablerad modell. I några fall 

beskrevs istället ett arbetssätt som mer synes präglas av brist på struktur. I något fall användes 

ordet kaos för att beskriva stora delar av arbetsprocessen. Situationen är som vi ser det inte 

uppseendeväckande då spel fortfarande kommer ut på marknaden. Vi tror att en del kan ligga 

i att ett spel som ska ut på marknaden och som har välarbetad grafik och gameplay går att 

sälja. Det går att göra reklam med hjälp av häftiga grafiska effekter, men att göra ett 

reklaminslag för en bra berättelse i ett spel är betydligt svårare. Ett spel som har en utvecklad 

story men brister i form av att grafiken inte har getts stort utrymme och kanske är föråldrad 

har små chanser att hävda sig på marknaden. Modellen "Narrative Bridging" beskrivs som en 

process för att ta fram spel med alla behövande delar inkluderade. Modellen har fokus på det 

narrativa och bygger på tre faser.  I den första fasen ligger fokus på spelets logik, lagar, regler 

och relationer som ska gälla för den fiktiva värld som spelet omfattar. I den andra fasen ligger 

fokus på interaktivitet, den påverkan och input som spelaren kan ge inom ramen för de ramar 
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som fastställs under den föregående fasen. De effekter som uppstår under arbetet med fas 2 

kan av naturliga skäl påverka fas 1. Anpassningar av fas 1 görs därför kontinuerligt under 

arbetet. Först under fas 3 balanseras berättelsen mot de begränsningar som det digitala spelet 

har, något förenklat det som Rouse III beskriver som gameplay och technology. Enligt vår 

mening kan det påstås att den bild som intervjupersonerna beskriver avseende det praktiska 

arbetssättet har få om ens några likheter med den modell som Borg Gyllenbäck beskriver. 

Kanske är det just det som behövs för att story och berättande ska få större plats i spelen? 

 

Samtliga informanter har gemensamt att de kan sägas ha en kreativ bakgrund, till exempel 

inom författarskap, konceptteckning och liknande. Ett slående exempel värt att framhållas är 

att flera av de intervjuade på frågan om tillämpning av modell endera spontant uppgav att de 

inte förstod frågan eller istället svarade genom att stegvis beskriva hur arbetet går till i 

praktiken. Det finns inget som antyder att intervjupersonerna inte kan antas vara 

representativa för de som är praktiskt verksamma i branschen. En försiktig slutsats kan dras, 

nämligen att det är ovanligt att det bland de praktiskt verksamma finns personer som är 

akademiskt skolade med särskild inriktning på spel.  

 

Det finns enligt vår mening för- och nackdelar för berättandet i spel med de arbetssätt som 

beskrevs. Sammantaget finns det betydande risker med den brist på struktur som 

informanterna gav exempel på. En sådan risk är att utvecklingsarbetet kan komma att präglas 

av brist på helhetssyn, vilket innebär att arbetet blir ineffektivt och vällovliga idéer riskerar att 

förloras eller förvanskas till oigenkännlighet under processen. Ställt mot Rouse III:s betoning 

av vikt av balans mellan gameplay, technology och story är de arbetssätt som beskrivits under 

arbetet med denna framställning ytterst vanskliga.  

 

En fördel som intervjupersonerna själva adresserade var att arbetssättet upplevdes som 

kreativt och stimulerande eftersom berättelsen i spelen arbetas fram på olika sätt. I ett fall 

beslutas genren först. Arbetet inriktas då redan från början till omfattande inläsning om de 

miljöer, levnadsvillkor och kulturella aspekter som gäller för just den aktuella genren. I ett 

annat fall börjar arbetet med gameplay och mekanik. Först senare ges uppdraget till en 

manusförfattare, som utses externt, att med gameplay och mekanik som grund skapa en 

berättelse för spelet. I ett tredje fall beskrivs berättelsen som en del av det samlade arbetet 

som utarbetas parallellt med gameplay och mekanik. I det sistnämnda fallet kan det i framstå 

som att berättelsen tillåts spela en lika stor roll som gameplay och mekanik. Det finns dock 

anledning att till del ifrågasätta beskrivningen, eftersom intervjupersonen vid ett senare 

tillfälle framhöll att denne hittills inte varit med om att ett spel tillkommit som ett resultat av 

en process där arbetet börjat med story. Sammantaget beskrev informanterna att de för egen 
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del ansåg att story är av stor vikt för spelupplevelsen, att en välarbetad story är något som bör 

finnas med i ett spel. Ingen av dessa informanter representerar dock företag som ger ut 

storybaserade spel idag. 

 

Två av intervjupersonerna använder beskrivningar av sin arbetssituation som antyder att deras 

arbetsverktyg är hårt hållna. Vår bedömning är att detta mer har att göra med de 

begränsningar som följer av projektledningens uppfattning om vad som efterfrågas av 

majoriteten av spelkonsumenterna. Det har således mindre att göra med en utarbetad och på 

förhand bestämd struktur eller modell för arbetet.  

 

Borg Gyllenbäck framhåller att en vetenskapligt utarbetad modell för spelutveckling inte 

behöver utgöra ett hinder för kreativiteten för spelskapandet. Rätt använd skulle den enligt vår 

mening kunna undanröja flera av de problem som kan uppstå under arbetet. Tidsaspekten 

beskrevs som ett särskilt problemområde. Genomgående framförde intervjupersonerna att det 

är en vanlig, eller rent av regelmässig situation att det i slutet av projekten inträder tidsbrist. I 

valet mellan att förlänga tiden för att färdigställa spelet och att fatta beslut att skära bort delar 

av spelet, framstår det mot bakgrund av intervjuerna att projektledarna synes välja det senare. 

Det är i sig inte svårt att förstå. Spelutveckling kostar pengar och den eftersträvade intäkten 

realiseras först när spelet når marknaden. Modellen "Narrative Bridging" skulle således kunna 

motverka dessa problemområden. En faktor är att missförstånd kan rättas till i tid och att det 

på ett tidigt stadium går att få en överblick över projektet. Därigenom möjliggörs en 

bedömning över vilka tänkta delar av spelet som har potential att fungera och vilka delar som 

inte har det redan i planeringsstadiet. 

 

Överhuvudtaget kan det sägas att de kommersiella intressena har en tydligt dominerande 

särställning som den faktor som oftast är avgörande för beslut som fattas inom ramen för 

olika projekt. Det gäller dels vilka projektidéer som vinner gillande i ett tidigt skede och som 

gör att utvecklingen överhuvudtaget kommer igång. Det gäller också dels de beslut som fattas 

under projektens gång. Häri ligger också en bärande delförklaring till varför det narrativa 

många gånger får stryka på foten för andra faktorer som mekanik och gameplay. Jämfört med 

Salens och Zimmermans teoribildning kan det således konstateras att det i vart fall är 

intervjupersonernas uppfattning att rules, spelets struktur och vad spelaren tillåts respektive 

inte tillåts att göra, play, spelarens interaktion med spelet och andra spelare är faktorer som är 

styrande för spelens innehåll. Story är däremot en faktor som inte ges lika stort utrymme. Det 

leder enligt vår mening till en spelindustri som likriktas. De spel som går mot strömmen 

genom stark betoning på story förvisas som konsekvens till en undanskymd tillvaro där ett 

relativt fåtal entusiaster intresserar sig för dessa. Rouse III framhåller att en idé till ett spel 
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kommer från endera gameplay, technology eller story. Hans mening är att oavsett ur vad idén 

har sitt ursprung måste idén vägas mot samtliga tre faktorer. Av vad som framkommer av 

intervjupersonernas beskrivning avseende det praktiska arbetet kan det konstateras att 

gameplay och technology var för sig eller i förening är den absolut dominerande 

utgångspunkten för ett spel. Det går heller inte att finna stöd i att den samverkan mellan de tre 

aspekter som Rouse III understryker som avgörande för att skapa ett bra spel, verkligen får 

genomslag i det praktiska arbetet. Det kanske helt enkelt är så att spelaren inte är intresserad 

av en utvecklad story när det finns utvecklade spel som fokuserar på andra delar. Vi tror dock 

att spelkonsumenter är vana vid att spel erbjuder vissa upplevelser. Spelföretagen fortsätter då 

att utveckla spel efter liknande teman, utan att närmare undersöka om spelmarknaden är 

mogen för nya grepp. Det finns dock enligt intervjupersonerna tendenser till att story kommer 

att få större betydelse i framtiden. Påståendet synes grundas på intervjupersonernas 

uppfattning om en kommande förändrad efterfrågan från konsumenterna. Det går inte att 

avgöra om intervjupersonerna har gjort en korrekt iakttagelse, eller om det mer är ett utslag av 

deras egna önskemål om att få utveckla sitt arbete. För närvarande finns endast vid ett av 

företagen som exempel manusförfattare anställda och som deltar under hela processen. 

 

Det finns många sätt att arbeta med berättelsen i spel. Det används olika processer och 

utgångspunkter i spelutvecklingen och informationen som spelutvecklaren ämnar ge spelaren 

appliceras på olika sätt. I en story kan det vara i mellansekvenser eller i en dialog mellan 

karaktärer. Ibland kan det vara bristen på pengar som hindrar att detta får utvecklas fullt ut, 

ibland är det brist på tid som står i vägen. Det är svårt att säga vilken metod som är bäst 

lämpad för alla samtliga utvecklare att använda sig av. Olika tillämpningar av metoder och 

tillvägagångsätt ger olika resultat och olika spel. För en spelutvecklare är det viktigt att redan 

under planeringsstadiet att reflektera och analysera frågor som; Vad är det vi vill göra?  Vad 

är det som är viktigt i det här spelet? Varför är det viktigt? Risken finns alltid att någon faktor 

kommer in och påverkar den tänkta utvecklingen och/eller hindrar kreativiteten. Har 

spelutvecklarna klart för sig vad de har för syfte med produktionen är det lättare att försöka 

undvika att utvecklingsarbetet tar en oväntad och icke avsedd väg. Vi skulle vilja avsluta med 

en mening från informant 2 som summerar det som vi kunde se i våra undersökningar kring 

berättande, "Sverige är inte riktigt där än, att förstå narrativ design". 
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6 Slutsatser 
Vårt syfte var att undersöka om praktiskt verksamma spelutvecklare använder etablerade 

tillvägagångssätt och/eller modeller i sitt arbete och hur stor vikt de lade på story i sina spel 

samt vilka faktorer som möjliggör eller hindrar utvecklingen av berättandet i spel. Då 

metoden som användes var intervju, fick vi kvalitativ empiri från fyra informanter. Genom 

intervju som metod fick vi fram informanternas egna synsätt och upplevda förhållanden. En 

risk med intervju som metod kan vara att informanterna kan ge information som de själva 

ville framhålla, det vill säga att intervjusvaren präglas av informanternas egna värderingar. 

Genom observation som metod skulle vi möjligen kunnat komma närmare den "objektiva 

sanningen". En sådan form för observation hade kunnat ske genom att ha observerat 

informanterna i till exempel spelutvecklingsmiljö. Detta skulle kunnat ge oss en klarare bild 

över hur saker faktiskt går till och vad som till exempel kan vara bristande. En observation av 

detta slag skulle dock kräva år av forskning, då spelutveckling är en långvarig process. Även 

sekretesspolicys hos spelföretag hade sannolikt hindrat oss att utföra en observation av detta 

slag. Med den empiri som framkommit, genom intervju som metod, kan det konstateras att 

spelutveckling i flera fall kantas av bitvis stressiga arbetsförhållanden och att inga etablerade 

tillvägagångssätt används i utvecklingen. De fyra informanterna beskrev vitt skilda 

utvecklingsprocesser. Ingen kunde påvisa att en särskilt stor vikt lades på story och berättande 

i deras spel, även om alla framhöll att de såg story som viktigt i ett spel. 

 

Vi tror att spelutvecklingen i framtiden kan förändras och ge stöd för spel där story ges större 

utrymme eller rent av det blir det centrala i spel. Intresset från de som utvecklar spel finns där 

men det bär det inte hela vägen fram. Vi tror även att marknaden kommer att efterfråga nya 

typer av spel och inte nöja sig med att majoriteten innefattar snarlika element. Med rätt 

verktyg och metoder tror vi att vissa problem som kan uppstå under spelutveckling som 

exempelvis bristande kommunikation kan elimineras och ett större fokus läggas på själva 

utvecklingen. Dessa ovanstående faktorer skulle kunna leda till att story inte hamnar i 

skymundan som den gör idag. 

 

7 Sammanfattning 
Vi kunde konstatera att på de spelföretag som informanterna är verksamma hos, används 

ingen etablerad metod vid framtagandet av berättelser i spel. Berättelser och story arbetas 

fram på olika sätt på de olika företagen. Informanterna påpekade att story var av en stor vikt 
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för ett spel men att denna del ofta blev åsidosatt. Detta berodde på flera anledningar, ibland 

var intresset för story alldeles för litet hos andra medarbetare eller så kunde tidsbrist och en 

kaotisk spelutveckling hindra storyn för att bli fullt utvecklad. Etablerade modeller som 

"Narrative Bridging" skulle kunna ge spelutvecklarna en bättre överblick över processen, det i 

sin tur kan möjliggöra att alla delar som utgör ett spel (gameplay, technology, story) får ett 

lika stort fokus.  
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Fig.4 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Ramverk Intervjufrågor 
 

- Vad är din roll i spelutveckling och hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

- Hur ser startfasen ut när ni börjar utveckla ett nytt spel? 

- Hur ser din arbetsprocess ut, från början till slut? 

o Ser processen olika ut beroende på vilken spelgenre spelat är tänkt att ha? 

o Kan du ge exempel?   

- Var hittar du inspirationen? Hur lägger du upp arbetet, tex vad börjar du med? 

- Hur arbetar ni med berättelsen/Hur integreras den i speldesignen? 

- Hur ser ni på "storyn" och berättandet i era spel, hur stor tyngd lägger ni på den?   

- Hur presenterar ni "storyn", "plots" och "events (det som leder berättelsen framåt)" i 

spelen? 

o kan du ge exempel? 

- Hur förhåller ni eller ser ni på linjäritet (en film är linjär medan ett spel som Elder 

scrolls är icke-linjärt) i framtagandet av ett spel? 

- Om ni vill att spelaren ska uppleva något specifikt, hur går ni tillväga för att uppnå 

just detta? 

- Hur förhåller ni er till schabloner och stereotyper i berättandet?   

- Använder ni er av modeller för berättande 

o Alt. Söker hjälp och tips utifrån (ex. spel, film eller litteratur)? 

o Ge gärna exempel/tillvägagångssätt som ni använder er av.  

- Ni, (företag), ägs av (företag), påverkar det sättet ni arbetar eller tar fram till exempel 

karaktärer, storys osv, 

o eller har ni helt fria händer att göra vad ni vill? 

 


