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Abstrakt 
När en spelstudio ska designa ett dataspel är det viktigt att veta hur konsumenten, det vill säga 

spelaren, kommer att spela spelet. Därför är det avgörande att genomföra speltester och samla 

in digital information för att få en så klar bild som möjligt över hur en spelare interagerar när 

denne spelar. En viktig sak för utvecklaren är att försöka få spelaren att investera sig själv i 

spelet, både emotionellt samt med sin tid. Syftet med vår undersökning är att försöka ta reda 

på vilket sätt spelutvecklare kan förutse och kontrollera hur en spelare skall spela ett 

datorspel. Vi har valt att göra denna undersökning på en specifik spelstudio samt på ett 

specifikt spel. Studion vi valt är Ubisoft Massive och vi tänker undersöka hur de gick tillväga 

då de utvecklade sitt spel World in Conflict. 

Vi genomförde en kvalitativ undersökning med hermeneutik som vetenskaplig utgångspunkt 

och vi samlade in vår empiri med hjälp av mejlintervjuer. De teorier vi använde oss utav var: 

logocentrisk narrativstruktur, verfremdungseffekt, rationalitet som teori, deterministisk A.I., 

MDI (människa-datorinteraktion), spelstudier med inriktning ludologi samt datamining. 

Undersökningen visar att Ubisoft Massive använder sig av ett flertal olika hjälpmedel för att 

förutbestämma hur spelaren skall spela spelet, bland annat med hjälp av datamining och 

speltestning. För att få spelaren mer investerad i spelet har de lagt mycket tid på många små 

detaljer som ljud, ljus och miljö. De använder sig av en deterministisk A.I. för att få A.I.:n att 

verka mer mänsklig och de använder sig olika communities för att stämma av med spelarna 

hur de önskar att spelet skall vara. 
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Abstract 
When a game designer starts the development of a videogame it is important to know how the 

consumer, that is the player, will play the game. It is crucial to perform game tests and gather 

other forms of information to understand how the player will interact with the game. It is also 

important to create a game which the player can connect to and want to immerse themselves 

in, emotionally as well as practically. The purpose of this study is to try to find out how game 

developers can predict and control how the player will play the game. We’ve decided to 

perform this study on one specific game developer and one of their released titles. The 

developer we’ve chosen is Ubisoft Massive and we’re going to examine how they went about 

developing the game World in Conflict. 

We performed a qualitative study with hermeneutics as our scientific standpoint, and we 

performed our empirical studies through mail-interviews. The theorems applied in the study is 

as follows: Logocentric narrative structure, distancing effect, rational choice theory, 

deterministic A.I., HCI (Human-Computer interaction), ludology based gamestudies as well 

as datamining. 

The study shows that Ubisoft Massive uses several developer tools to predict how the player 

will interact with the game, such as datamining and game testing. A lot of details have been 

used get the player invested in the game, such as lighting effects, sound design and 

environments. The game uses deterministic A.I. to make the non-player characters seem more 

organic and they’ve interacted with players on communities to find out what players are 

looking for in games. 
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Nomenklatur 
 

2D & 3D – I datorsammanhang så är 2d – spel sådana där man bara kan se spelet i två 

dimensioner, det finns alltså inget riktigt djup i sådana spel. I 3d spel är däremot modeller 

uppbyggda av polygoner vilka ger illusionen av att man kan se en tredje dimension i spelet. 

A.I. (Artificiell Intelligens) – När man pratar om A.I. i spelsammanhang syftar man på de 

funktioner som kontrollerar karaktärer och enheter som spelaren inte själv har någon kontroll 

över. Det är alltså spelets A.I. som tar beslut åt spelarens fiender och allierade så att deras 

handlingar ska framstå som realistiska.  

Bugg - Ett programmeringsfel i ett program eller spel som gör att vissa funktioner kan 

försvinna eller till och med förstöra programmet. En allvarlig bugg i ett spel kan göra spelet 

ospelbart vilket gör att man inte kan komma vidare i spelet. Termen bugg kommer från äldre 

tiders datorer då datorerna var stora och delvis bestod av större rör. Då och då kom det in 

insekter i dessa och fick dem att sluta att fungera, därav termen “bugg”. 

Cutscenes eller Cinematics - Detta är korta filmsekvenser i spelet som vanligtvis används för 

att föra vidare spelets handling. Dessa kan se ut på en mängd olika sätt och behöver inte 

nödvändigtvis se ut som spelet gör. 

Datamining - Ihopsamlande av data via nätet med avsikten att få statistik eller idéer för 

utveckling av en produkt. 

DLC (Downloadable content) - Nerladdningsbart material, det vill säga material som efter 

spelet har släppts går att ladda ner för att utöka spelupplevelsen, oftast mot betalning, men 

ibland gratis. Detta är dock vanligare bland spel till spelkonsoler än till datorspel och kan 

bestå av allt från alternativa kostymer till spelkaraktärer till hela utbyggnadsset. 

FPS (First Person Shooter) - Ibland används FPS även som en svensk förkortning av 

förstapersons-skjutare. Detta är spel som spelas ur ett förstapersonsperspektiv, man ser alltså 

spelet ur den kontrollerbara karaktärens ögon. 

Förrenderad - Filmsekvenser i spel kan ibland vara förrenderade, vilket innebär att de inte 

har samma grafik som spelets motor har, utan är gjord i högre upplösning och med mer 

komplicerad form av animering. Detta gör att de ser mer realistiska ut. 

Gamelogs - Text-, ljud- eller videofiler som spelare själva har gjort när de har spelat spelet, 

oftast som beskriver nya taktiker eller upplägg de använt för att spela spelet som 

spelutvecklarna inte hade förutsett eller avsett. Gamelogs är ofta något som man använder sig 

av inom datamining. 
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Genre – Spelgenre är en benämning som används för att beskriva vilken typ av spel man 

pratar om, och vad som är typiskt för den sortens spel. World in Conflict är i genren RTS (se 

nedan). 

Interface eller HUD (Heads-up display) – Är i spelsammanhang det som spelaren använder 

för att tyda den information som spelet ger. En HUD säger till exempel vad karaktärer har för 

hälsa eller vad spelaren ska utföra för uppdrag. 

Mediakonglomerat – Är en koncern helt inriktad på olika typer av media. Detta innebär att 

det är ett moderföretag som äger flera mindre företag. Ett exempel som vi tar upp i uppsatsen 

är franska Vivendi. 

MMO (Massively Multiplayer Online) - Detta är en spelgenre som skiljer sig från vanliga 

onlinespel genom att tillåta fler än 64 spelare spela samtidigt i samma spel. Det är inte sällsynt 

att fler än 1000 spelare spelar samtidigt i MMO-spel. Exempel på MMO är World of Warcraft 

och EverQuest. Det finns även subkategorier till MMO. Både World of Warcraft och 

EverQuest är exempel på MMORPG som står för Massively Multiplayer Online Role-playing 

Game. 

Mod - En förkortning av engelskans modification. Detta används inom 

datorspelssammanhang för att beskriva ett scenario eller en spelkomponent utvecklat av 

privatpersoner i ett spels motor. 

Multiplayer - Till skillnad från singleplayer spelar man i multiplayer flera personer åt 

gången. Exempel på multiplayer spel är Battlefield 1942 samt Counter-Strike. 

Patchar - Uppdatering av ett spel som ska installeras för att ett spel ska få förbättrade eller 

nya funktioner. Ibland kan ett spel vara släppt med funktioner som inte fungerar eller på något 

sätt förstör spelet för vissa spelare på grund av att de har olika hårdvara. World in Conflict har 

fått nya patchar flera gånger, varav den senaste patchen installerar version 1.011 av spelet. 

PR – Från engelskans public relations. PR brukar användas som ett samlingsnamn för olika 

metoder som företag använder för att hålla kontakt med kunder. 

Resurshantering - De flesta RTS kräver att man hanterar resurser såsom finansiella medel 

och/eller bränsle för att kunna bygga en bas och nya enheter. World in Conflict använder sig 

inte av detta. 

RPG (Role-playing Game) - Rollspel, där fokus ligger på att utveckla en karaktär genom nya 

egenskaper/och eller nya rustningar och vapen. Exempel på RPG är The Legend of Zelda, 

Final Fantasy och Baldurs Gate. 

RTS (Real-time strategy) - Strategispel där man oftast ska kontrollera en eller flera enheter i 

en krigsstyrka och föra krig mot en annan krigsstyrka. I mer traditionella RTS ska man ofta 

även skydda en egen bas och hantera resurser såsom pengar och bränsle. 
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Singleplayer - En spelstil där det bara är en spelare. Exempel på singleplayer spel är Half-

Life och Final Fantasy. 

Sociala Nätverk - Hemsidor och nätverk där man kan hålla kontakt och göra aktiviteter med 

vänner. Det största exemplet på ett socialt nätverk är Facebook.com. 

Spawnpoint - När man spelar multiplayer-spel kallas den punkt man börjar på för 

Spawnpoint. Detta har försvenskats och kallas att man spawnas. när karaktären man 

kontrollerar sedan dör så börjar man om från den här punkten eller en liknande punkt, detta 

kallas att respawna.  

Spelkonsol - Spelkonsoler är en variant av dator som används för att spela tv-spel. Det finns 

två typer av spelkonsoler, den stationära samt den portabla. Stationära konsoler behöver en tv 

eller en bildskärm för att kunna användas. De portabla konsolerna fungerar helt utan tillbehör 

och kan användas som de är. Exempel på konsoler är X-box 360, Nintendo Wii samt 

PlayStation 3. 

Spelmotor - Den mjukvara ett spelbolag utvecklar för att kunna göra spel i kallas spelmotor. 

Denna måste kodas av utvecklare så att verktyg smidigt kan användas i utvecklingen av 

spelet. Det är också spelets motor som är igång när spelet spelas och ser till att allt flyter på 

som det ska. 

Trailer - En kort filmsekvens som gör reklam för spel genom att visa spelet eller berätta delar 

ur spelets story. Det finns även något som kallas Teasertrailer (eller bara Teaser) som 

vanligtvis bara är ett par sekunder lång och inte visar något ur spelet utan på något sätt bara 

försöker förmedla en känsla för det. Dessa släpps när spelet fortfarande håller på att utvecklas 

för att skapa PR. 

Utbyggnadsset, Expansionsset eller Tillägg - Är alla synonymer till varandra inom 

datorspelsvärlden och är benämningar för en produkt som använder samma spelmotor och 

funktioner, och är även inom samma genre. Det är alltså ett mindre spel som (vanligtvis) är 

tilltänkt att fungera som en utökad upplevelse till originalspelet, och behöver inte vara 

utvecklat av samma spelföretag som gjorde originalspelet (men har oftast samma utgivare). 

Spelföretag släpper vanligtvis ett tillägg för att få spelare att återgå till att spela originalspelet 

med utökade funktioner. World in Conflict har ett Expensionsset som heter World in Conflict: 

Soviet Assault. 

Virtuell - Något som finns i datorsammanhang och inte som något konkret utanför en dators 

hårdvara. 
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Spel som omnämns i uppsatsen 

Assassins Creed (2007) – Ett historiskt actionspel utvecklat av Ubisoft där man spelar som 

en lönnmördare i Jerusalem under korstågen. Spelet har sedan fått ett flertal uppföljare. 

Battlefield 1942 (2002) – Ett historiskt förstapersons-skjutar spel utvecklat av EA DICE. 

Spelet är starkt fokuserat på multiplayer och utspelar sig under andra världskriget. Spelet har 

sedan dess utvecklats till en spelserie med många uppföljare. 

Baldurs Gate (1998) - Ett RPG utvecklat av BioWare. Ett populärt Fantasy RPG till PC som 

lade grunden till hur många RPG ser ut än idag. 

Brütal Legend (2009) – Ett fantasy/äventyrsspel utvecklat av Double Fine Productions. 

Spelet utspelar sig i en fantasivärld inspirerat av heavymetalmusik och kultur och har inslag 

inspirerade av RTS spel. 

Call of Duty (2003) – Ett historiskt förstapersons-skjutar spel utvecklat av Infinity Ward. Ett 

spel som utspelar sig under andra världskriget med fokus på både single- och multiplayer. 

Spelet har sedan dess fått flera uppföljare. 

Command & Conquer (1995) – Ett RTS utvecklat av Westwood Studios. Ett av de allra 

tidigaste strategispelen som populariserade genren och sedan fick flera uppföljare. 

Company of Heroes (2006) - Ett RTS utvecklat av Relic Entertainment. Också detta spel 

utspelar sig under andra världskriget. 

Counter-Strike (1999) – Ett förstapesons-skjutar spel utvecklat av Minh Le och Jess Cliffe. 

Ursprungligen en mod till datorspelet Half-Life, som blev så pass populär att både Minh Le 

och Jess Cliffe blev anställda av Valve Software som utvecklade Half-Life och Counter-Strike 

släpptes därefter som ett officiellt spel. 

EverQuest (1999) - Ett MMORPG utvecklat av Sony Online Entertainment. Ett av de allra 

tidigaste MMO spelen som fortfarande har spelare idag och nyligen fick sitt sjuttonde tillägg. 

FarmVille (2009) - Ett socialt nätverksspel utvecklat av Zynga. Spelet går att spela på 

Facebook där man får sköta en virtuell bondgård. 

Final Fantasy (1987) - Ett RPG utvecklat av Square. Ett tidigt RPG som blev populärt 

internationellt och etablerade sig sedan som en av de mest kända spelserierna i världen. 

Förutom att det finns fjorton spel i huvudserien så finns även många andra sidospel och spin-

offs. 

Grand Theft Auto (1997) - Ett actionspel utvecklat av DMA design. Spelet populariserade 

spel som utspelar sig i öppna världar och har fått flera uppföljare. 

Ground Control (2000) - Ett RTS utvecklat av Massive Entertainment. Massives första spel, 

ett science fiction RTS helt i 3D som inte använder sig av resurshantering. 
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Ground Control II: Operation Exodus (2004) - Ett RTS utvecklat av Massive 

Entertainment. Uppföljaren till Ground Control och spelet som Massive Gjorde innan World 

in Conflict.  

The Legend of Zelda (1986) - Ett Action RPG utvecklat av Nintendo EAD. Ett RPG som 

förlitade sig på spelarkaraktärens utveckling genom vapen och redskap och idag är en av 

Nintendos viktigaste spelserier. 

Quake III Arena (1999) – Ett förstapersonspel utvecklat av id Software. Spelet fokuserade 

helt på multiplayer i sci-fi miljöer och hade en stor inverkan på tävlingsspelande i officiella 

ligor. 

Testament (2009) - Ett action RPG utvecklat av Immersive Learning. Spelet återberättar 

delar av gamla testamentet och utvecklades i utbildningssyfte för att användas i samband med 

konfirmationer. 

StarCraft (1998) - Ett RTS utvecklat av Blizzard Entertainment. Ett populärt strategispel i 

sci-fi miljö. Spelet har blivit känt för både sin singleplayer och multiplayer del och spelas 

även det i officiella ligor. 

World in Conflict (2007) - Ett RTS utvecklat av Massive Entertainment. Vår uppsats är 

baserad på detta spel och dess utveckling. 

World of Warcraft (2004) - Ett MMORPG utvecklat av Blizzard Entertainment. Det 

populariserade sin genre och har idag är upp mot 12 miljoner betalande användare. 
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1 Introduktionskapitel 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden, tar upp syfte samt problemformulering. Sist i detta 

kapitel tar vi upp uppsatsens avgränsningar och tilltänkta målgrupp. 

1.1 Inledning 

För att ett spel ska fungera måste det ha regler, detta gäller inte för bara datorspel utan även 

brädspel och inom sport. Även barn som leker begränsar leken till vad man får och inte får 

göra. När spelutvecklare utvecklar dator- och tv-spel så måste det alltid finnas begränsningar 

för vad man får och inte får göra. Man måste då utveckla spelet på ett sådant sätt att spelaren 

blir begränsad utan att känna sig begränsad. Det går uppenbarligen att lyckas med det, 12 

miljoner användare, så många betalar än idag för att spela World of Warcraft (Blizzard, 2008). 

Det är ingenting jämfört med FarmVilles 44 miljoner användare (Facebook, 2011). 

Spelutvecklare har troligtvis vissa verktyg och funktioner som de kan använda sig av för att 

kontrollera och styra spelaren genom deras tilltänkta väg genom spelet. Dessa verktyg 

används så att spelare kan känna att de har frihet att uppleva spelet som de själva vill.  

Vi vill försöka ta reda på hur spelproducenter och spelutvecklare går till väga för att skapa 

den här balansen, balansen mellan att hålla spelaren i handen och att göra spelet obegripligt. 

Om man handleder en spelare alldeles för mycket kommer denne sannolikt känna sig 

begränsad i vad han/hon får göra, och därmed vilja spela ett spel med större frihet. Ger man 

däremot för få direktiv för vad spelaren kan eller ska göra kan denne att känna sig distanserad 

från spelet och i värsta fall lämna det på grund av ren oförståelse. Det blir en sorts balans 

mellan redundans och entropi.  

Vi vill ta reda på hur ett specifikt spelbolag har gjort under utvecklingen av ett specifikt spel 

för att försöka uppnå den här balansen, och vilka verktyg de i så fall använt sig av. 

1.2 Bakgrund 

Det spel som vi valt att titta närmare på i denna uppsats är World in Conflict. Det är 

producerat och utvecklat av det svenska företaget Ubisoft Massive (dåvarande Massive 

Entertainment). Spelet är i genren RTS (real-time strategy) och släpptes den 18 september 

2007. Spelet utspelar sig i en så kallad alternativ tidslinje år 1989, där Sovjetunionen försöker 

undvika det ekonomiska förfall som skedde i verkligheten, men misslyckas med detta genom 

diplomatiska medel. Den Sovjetiska krigsmakten invaderar därför Västberlin och därefter hela 

västra Europa. I spelet tar man rollen som den amerikanska löjtnanten Parker och ska under 

olika slag motstå den Sovjetiska krigsmakten, både i tillbakablickar i olika delar av Europa, 

men främst i en senare attack mot U.S.A. (uppskattningsvis 60 % av spelet utspelar sig i 

U.S.A). Denna historia är det som singleplayerdelen av spelet handlar om och är troligtvis en 

av de viktigaste aspekterna som ska påverka spelare till att spela hela spelet igenom. Vi vill 

därför ta reda på hur spelets utvecklare gick till väga, och om de använde sig av några 
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specifika strategier då de kom på spelets olika scenarion, och därmed hur utvecklingen av 

spelets story gick till. 

Den främsta anledningen till att vi har valt att titta närmare på just World in Conflict är för att 

det är utvecklat av det svenska företaget Ubisoft Massive, ett spelutvecklingsföretag baserat i 

Malmö. Detta gör att det är ett företag som vi har lättare att komma i kontakt med, i 

jämförelse med en internationell utvecklare. Vi har valt World in Conflict istället för något av 

deras tidigare spel, detta för att minimera risken att de som jobbade med World in Conflict ska 

ha slutat jobba på Massive. Anledningen till att vi valt att studera ett utgivet dataspel är delvis 

för att vi vill forska på ett spel som är klart och har funnits ute på marknaden ett tag. Det är 

också för att det skulle vara svårare att göra ett arbete på ett spel som är under utveckling 

eftersom vi då kan bli begränsade av sådant som ses som företagshemligheter. 

Massive Entertainment grundades 1997 i Ronneby. De som bildade företaget hade som 

originalidé att göra ett RTS (real-time strategy) i full 3D, då RTS fram tills dess hade vart i 

2D; de var då främst inspirerade av Command & Conquer. Henrik Sebring (Feber, 2011), som 

var ”Single Player Lead Designer” på World in Conflict, berättar att ingen på företaget hade 

någon professionell erfarenhet som spelutvecklare då företaget startades. Tre år senare släppte 

de sitt första spel, Ground Control; ett spel som var något av ett banbrytande RTS då det i 

motsats till andra spel inom genren, såsom StarCraft och Command & Conquer fokuserade 

helt på stridstaktik och inte hade någon resurshantering. Ground Control publicerades av det 

amerikanska spelbolaget Sierra Entertainment (dåvarande Sierra On-Line). Ground Control 

uppskattade både av kritiker och spelare, efter att ha släppt tillägget Dark Conspiracy köptes 

Massive upp av det franska spelföretaget Vivendi Universal games som även ägde Sierra 

(Ubisoft Massive, 2011). År 2004, två år efter uppköpet, gav Massive ut en uppföljare till 

Ground Control med titeln Ground Control II: Operation Exodus. World in Conflict släpptes 

2007 och även det publicerades av Sierra. Efter det påbörjade Massive arbetet med tilläget 

World in Conflict: Soviet Assault. Under den tiden valde mediakonglomeratet Vivendi 

Universal (numera Vivendi S.A.) att låta dotterbolaget Vivendi Universal Games, ägare till 

bl.a. Blizzard Entertainment som utvecklade World of Warcraft, att gå ihop med det 

amerikanska spelföretaget Activision för att bilda dotterbolaget Activision Blizzard. 

Activision Blizzard är idag ett av de största spelbolagen i världen med ett värde på över 13 

miljarder dollar i tillgångar. Activision blev då Massives nya ägare och valde att sälja bolaget, 

som då köptes upp av Ubisoft. Idag håller Massive på med två projekt. Cirka 160 personer 

jobbar på företaget vilket är det största antalet arbetare de någonsin haft. De jobbar nu på tre 

spel; Assassin's Creed: Revelations i samarbete med andra studios i Ubisoftgruppen, ett MMO 

(massively multiplayer online) och ett spel som ännu är hemligt. 

”Ubisoftgruppen består ju utav flera studior, och internt i den här gruppen så finns det en 

utmärkt kommunikation. Det betyder att jag kan när som helst ta kontakt med en annan studio; 

Montréalstudion eller de som jobbade med Assassins Creed, och få hjälp med nånting eller 

ställa frågor till dem. Så det är en väldigt stor öppenhet och vi hjälper varandra väldigt 

mycket. Så det betyder att vi är inte bara en studio bland många utan det är som en familj.” 

 

– Henrik Sebring, producent på Ubisoft Massive (Feber, 2011). 
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1.3 Syfte/Problemformulering 

Vårt syfte är att studera på vilket sätt spelutvecklare kan förutse och förebygga hur en spelare 

skall spela ett datorspel. Meningen med studien är att få reda på hur ett sådant arbete kan och 

har gått till. Vår fokus ligger på utvecklarna av spelet, då vi vill veta hur de har arbetat innan 

de släppte spelet.  

1.4 Forskningsfrågor 

Vilka element har spelutvecklarna använt sig av för att styra spelarens beteende? 

(Manus/story, estetik, design, musik, val av skådespelare, speleffekter etcetera) 

Hur har spelutvecklarna gått till väga för att samla in information om hur spelare kommer att 

spela spelet? (Datamining, speltestning, etcetera) 

Har man, efter att spelet väl släppts, försökt att i efterhand förbättra spelet? (Genom till 

exempel patchar eller expansioner.) 

1.5 Avgränsningar 

Vi har som nämnts tidigare valt spelet World in Conflict och har hållit oss till att ta reda på 

hur Massive har gått tillväga för att få spelaren att fortsätta spela spelet, och även spela det på 

“rätt” sätt, det vill säga utifrån de parametrar som utvecklarna satt ut. På grund av att vi har 

valt just World in Conflict har vi avgränsat oss till datorspel (i motsats till spel på spelkonsol). 

Valet av World in Conflict har även gjort att vi har avgränsat oss till spelgenren RTS (även 

kallat strategispel), en genre där just manus inte nödvändigtvis är den viktigaste aspekten för 

spelupplevelsen. RTS genren är också känd för att locka spelare till att spela multiplayer, det 

vill säga mot andra spelare, men eftersom multiplayerdelen i World in Conflict inte har ett 

storymode har vi valt att fokusera på spelets singleplayerdel. Att forska på story är viktig för 

oss då vi utgått från att det är ett drivande element till att uppleva spelets estetik. 

Vi har utgått från spelutvecklarnas perspektiv, då fokus för arbetet är att ta reda på vad (och 

hur) just spelutvecklare går till väga för att få reda på (och förutse) hur de som spelar deras 

spel kommer att gå till väga för att ta sig igenom spelet, och vilka faktorer man kan använda 

sig av för att styra spelarens beteende. Vi har bara intervjuat spelutvecklare som var med och 

arbetade med utvecklingen av World in Conflict, och inte någon som har anställts efter det att 

spelet släppts, inte heller spelutvecklare från något annat spelföretag. Vi har inte undersökt 

vad spelare tycker om spelet, utan är bara intresserade av utvecklingen av spelet. 

Det har även kommit en expansion till World in Conflict som heter World in Conflict: Soviet 

Assault. Vi har inte tittat på utvecklingen av detta då skillnaderna mellan originalspelet och 

tillägget är för små för att det på något sätt kan bli avgörande för uppsatsen. Däremot har vi 

tagit upp tillägget då vi ska skriva om spelets efterarbete. 
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Vi undersökte inte heller ingående Massives tidigare spel, trots att de är inom samma genre, 

bortsett från att vi tar upp det som utvecklarna lärt sig från arbetet på sina tidigare spel och 

vad det förde med sig när de skulle utveckla World in Conflict. Detsamma gäller uppköpet av 

Massive; vi undersöker inte spelföretagets historia, men det finns saker av intresse i att de nu 

ägs av Ubisoft som inkluderas i arbetet. Spelet släpptes innan Massive bytte ägare, men 

eftersom spelet uppdaterades efter detta är det intressant att visa hur Ubisoft försökt 

implementera en egen strategi för hur förbättringar av spelet skulle gå till. 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen har fyra tilltänkta målgrupper. Till att börja med är den riktad till de som har spelat 

spelet och vill få reda på mer om utvecklingen av spelet. Det intressanta för oss vore om de 

som spelat World in Conflict läser uppsatsen och har lagt märke till det som Massive har 

försökt implementera, och om de i så fall har påverkats av det.  

Den andra målgruppen är branschfolk, det kan vara ett intressant arbete för de som har 

erfarenhet av spelutveckling att få reda på hur Massive arbetade. Vad har de då för 

uppfattning om utvecklingen? Borde den ha gått till på ett annat sätt eller är Massives sätt att 

utveckla spel något man borde ta lärdom från? 

Vår tredje målgrupp kan sägas vara en blandning av de ovan nämnda; de som vill bli 

spelutvecklare (om man utgår från att de är spelare till att börja med). 

Slutligen så har vi de som ska göra egna studier i ämnet och kan använda denna uppsats som 

tidigare forskning. Om andra kan använda den teori, metod och empiri vi har samlat in blir ju 

uppsatsen relevant för dem.   
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2 Metod 
I detta kapitel har vi att beskrivit vad vi har gjort och vilka metoder som vi har använt oss av 

under vår undersökning.  

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Det finns många olika typer av vetenskapliga inriktningar och teorier. Två av dem brukar ses 

som huvudutgångspunkter inom vetenskapsteori och kallas positivism och hermeneutik (s 16, 

Thurén 2007). Positivismen utgår ifrån naturvetenskapen men används idag inom många olika 

forskningsområden. Positivismen används för att försöka hitta absoluta sanningar/generell 

kunskap. Hermeneutiken används för att söka förståelse istället för sanning. Hermeneutiken är 

i princip positivismens motsats och är även det synsätt vi valt till vår undersökning. 

Hermeneutiken 

Ordet hermeneutik härstammar från grekiskans hermeneuo och betyder tolka. Hermeneutiken 

används vanligtvis inom humanvetenskap, litteraturvetenskap, konstvetenskap och historia 

men även inom samhällsvetenskapliga ämnen såsom juridik, sociologi och antropologi. 

Som nämnts tidigare används hermeneutiken för att söka förståelse. Med detta menas att man 

är mer intresserad av att förstå och tolka delarna, för att därefter titta på helheten. 

Hermeneutiker använder ett arbetssätt som kallas den hermeneutiska spiralen (eller ibland 

hermeneutiska cirkeln). Den hermeneutiska spiralen illustrerar att man alltid har förförståelse 

och fördomar om ett ämne, även om man inte vet något om ett ämne så kan man ha 

förutfattade meningar. Spiralen går till så att man går in i en undersökning med sin 

förförståelse och skaffar sig ny förståelse. Den nya förståelsen blir i sin tur förförståelse när 

man går djupare ner i spiralens varv. Spiralen används för att göra om förutfattade meningar 

till förståelse (s 60, Thurén 2007). 

Hermeneutiska undersökningar är kvalitativa, med detta menas att undersökningarna går på 

djupet för att få fram det unika och särskiljande (s 31, Andersen 1998). Kvalitativ forskning 

har en hög grad av flexibilitet och kan lätt anpassas medans arbetet pågår. Kvalitativa 

undersökningar görs ofta med hjälp av intervjuer eller fokusgrupper. 

Val av vetenskaplig utgångspunkt 

Vi har i denna undersökning valt att titta på ett specifikt företag för vi ville veta hur Massive 

betett sig i en unik situation. För att få den data som vi ville analysera behövde vi gå på djupet 

för att få reda på det unika synsätt som spelutvecklarna valt att arbeta med. Vi valde att 

genomföra mejlintervjuer (mer om intervjuerna senare) med nyckelpersoner inom Massive för 

att ta reda på just hur de arbetat.  Den förförståelse vi haft med oss in i undersökningen var 

dels baserad på att vi båda har många år av stort dataspelsintresse, dels den utbildning vi haft. 

Vi har båda utbildat oss till filmproducenter och har därmed fått en god förståelse om hur 

utvecklingsprocessen går till inom film. Processen att utveckla ett dataspel skiljer sig inte 

mycket från processen att göra film och därför har vi kunnat applicera vår tidigare kunskap i 
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ämnet. Vi har även spelat spelet World in Conflict innan vi på började arbetet och hade 

därmed en större förståelse för spelets upplägg redan från början. All denna förkunskap kunde 

vi nu ta med oss in i själva arbetet och den hjälpte oss att lättare kunna ta till oss ny kunskap 

som i sin tur blev ny förförståelse längre ner i spiralen. 

2.2 Strategi; deduktion, induktion & abduktion 

Alvesson & Sköldberg (2008) talar om tre olika sätt att hantera och tolka empiri och teori. 

Dessa kallas deduktion, induktion och abduktion, varav de första två vanligtvis (men inte 

nödvändigtvis) används inom kvantitativa studier medans den sistnämnda är vanlig inom 

kvalitativa studier. Vi har valt att använda oss av abduktion i vårt arbete, här nedan kommer 

vi att beskriva de olika metoderna för att sedan beskriva varför vi valt att använda abduktion.  

Deduktion innebär att man har en teori och vill bevisa att den teori kommer fram till det 

resultat som man väntar sig. Deduktion är alltså inte något som man kan använda för att 

komma fram till några nya resultat med utan tillämpas föra att bevisa en hypotes. (s 28-29, 

Thurén 2007) 

Till skillnad från deduktion innebär induktion att man från början har empirisk data från en 

undersökning men inte har någon tillämpad teori. Man vill då ta reda på empirins 

konsekvenser eller regelbundenheter för att urskilja vad som kan tolkas som “sant eller falskt” 

utifrån den empiriska data man har. (s 22-26, Thurén 2007) 

Man kan säga att abduktion är en blandning av de två andra kategorierna. Man samlar in 

empirisk data och försöker förstå denna empiri med hjälp av teorier. När man då har hittat 

lämpliga teorier testar man dessa i en undersökning för att se om man kommer fram till de 

väntade empiriska resultaten. Det ska alltså ske ett växelspel mellan teori och empiri. Detta är 

då en strategi som är praktisk inom kvalitativ forskning då den ger bäst möjligheter för att 

komma fram till nya resultat. (s 55, Alvesson & Sköldberg 2008) 

Val av forskningsansats 

Vi valde att tillämpa abduktion i vårt arbete. Då vårt syfte är att ta reda på hur spelutvecklarna 

har gått till väga så var detta det bästa sättet för oss att analysera vår empiri. Då vi också har 

tagit fram relevanta teorier för vårt arbete kunde vi därefter kolla om vår empiri stämmer 

överens med dessa teoretiska utgångspunkter, och kunde därifrån dra nya slutsatser. Även om 

det tidigare nämnda växelspelet inte är tydligt i arbetet så har vi använt abduktion då vi anser 

att det är den mest lämpliga strategin för studien. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

De olika metoderna att samla in data kan fördelas i två kategorier, primär- och sekundärdata. 

Primärdata är den data vi själva samlat in och sekundärdata är sådana data vi fått i andra hand, 

till exempel genom publicerade källor. (s 150, Andersen 1998) 
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Insamling av primärdata sker exempelvis genom att intervjua någon eller genom egen 

observation. Primärdatas starka sida är att de är direkt applicerbara på det ämne som forskaren 

studerar samt att den är aktuell i tid (s 150, Andersen 1998) 

Det går att identifiera två typer av sekundärdata, intern- och externdata. Interndata är data som 

redan finns i det objekt man studerar, exempelvis produktionsdagböcker eller budgetar. 

Externdata är data som kommer ifrån andra håll än objektet, och är i formen av publicerade 

och opublicerade källor. Man använder sig av sekundärdata främst för att det är mer 

ekonomiskt då forskaren själv inte behöver bekosta själva forskningen. Negativt är dock att 

det kan vara svårt att hitta data som är direkt applicerbar på den egna undersökningen. (s 150, 

Andersen 1998) 

Undersökningens primär- och sekundärdata 

Undersökningens primärdata är de mejlintervjuer vi gjort med personal på Massive om 

utvecklingsprocessen av World in Conflict. Den sekundärdata vi använt oss utav är två 

intervjuer som gjorts av Joel Jansson och Johan Gunnarsson. De har intervjuat personal på 

Massive om hur filmsekvenser har används i World in Conflict, dessa intervjusvar är av 

intresse för oss då det hjälper till att besvara frågan om hur spelutvecklarna styr spelaren 

igenom spelet. Annan sekundärdata vi använt är en videoproduktionsdagbok av Nicklas 

Cederström som var “Single Player Senior Designer” på World in Conflict (Gametrailers, 

2007). Vi fann den på en hemsida som heter gametrailers.com, där han går igenom spelets 

utvecklingsprocess. 

2.4 Datainsamlingsteknik 

Datainsamlingsteknik är det sätt man använder sig av för att samla in data till sin 

undersökning. Vi har valt att använda oss en form av intervju, nedan kommer en beskrivning 

av den typ av insamling vi använt oss av samt hur vi använt den (s 149-160, Andersen 1998). 

Mejlintervju 

Detta är en form av kombination av enkät och intervju. Det går till så att man tar fram 

kvalitativa frågor som är anpassade till den man kontaktar. Frågeformuläret är i sig mer som 

en enkät men den är personlig för den som svarar och har öppna frågor. Den kan därför inte 

jämföras med en kvantitativ enkät. 

Detta gör att intervjudelen i sig blir en blandning mellan helstrukturerad och halvstrukturerad 

intervju (s 88, Merriam 1994) då vi inte kan ställa frågor och följdfrågor som passar bäst för 

situationen. Vi är då låsta till den på förhand uppställda ordningen, men då alla frågor är 

öppna kan respondenten svara som denne vill.   

Val av datainsamlingsteknik 

För att försöka besvara vår frågeställning har vi valt den ovanämnda kombinationen av enkät 

och intervju med nyckelpersoner på Massive som var delaktiga i arbetet med World in 
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Conflict. Dessa valde vi för att vi ville få en djupare kunskap om vad de anser om det sätt 

Massive arbetat på. 

De frågeformulär som vi skickade ut kan likställas med en helstrukturerad intervju (s 88, 

Merriam 1994) då alla frågor på förhand var bestämda, samt att ordningsföljden för frågorna 

var fastställd genom att de var skrivna i en viss ordning. Men de påminner även om 

halvstrukturerade intervjuer då alla frågor var öppna på så sätt att respondenten kunde svara 

som denne ville. Alla formulär var personliga och utformade efter vem som skulle svara på 

dem, i förhoppningen att det kvalitativa värdet i svaren skulle bli större. 

I och med att frågorna skickades via mejl kom även svaren via mejl och kan därför lätt föras 

in och sammanställas i ett Word-dokument, vilket gör att de lättare kunde struktureras och 

infogas i detta arbete. 

2.5 Validitet, Reliabilitet och Etik 

Validitet och reliabilitet handlar om säkerhet och tillförlitlighet i vår undersökning. Vi har valt 

att skriva om uppsatsens validitet och reliabilitet, trots att dessa vanligtvis tillämpas i 

kvantitativa studier. Etik handlar om vilka etiska regler man använt sig av under 

undersökningen samt vid spridning av resultatet. Här nedanför kommer vi att gå igenom 

metodkraven samt beskriva hur de använts i undersökningen. 

Validitet 

Begreppet validitet innehåller två andra begrepp, giltighet och relevans (s 85, Andersen 1998). 

Giltigheten talar om överensstämmelsen mellan vår teori och våra empiriska begrepp. 

Relevansen säger något om hur väl vår empiri stämmer överens med vår frågeställning. 

Validitet används alltså först för att se till att den undersökning man gör är relevant mot det 

man vill undersöka, samt för att kolla att undersökningen faktiskt undersöker det man ska 

undersöka (s 26, Thurén 2007). Validitet kan delas upp i inre och extern/yttre validitet. Inre 

validitet handlar om hur pass väl resultatet stämmer överens med den av forskaren uppfattade 

verkligheten (s 177, Merriam 1994). Att undersökaren faktiskt undersöker det denne tror sig 

göra, samt att olika mätningar man gör faktiskt mäter det som de ska. Extern/yttre validitet 

handlar om hur väl och i vilken utsträckning resultatet från en undersökning är tillämplig på 

andra situationer än den undersökta. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten anger i hur hög grad vårt resultat är riktigt eller påverkat av tillfälligheter samt 

att det undersökningar som gjorts utförts korrekt (s 85, Andersen 1998). Reliabilitet handlar 

också om hur väl undersökningen går att återskapa vid ett senare tillfälle eller av någon annan 

forskare (s 180, Merriam 1994). 

Är datan i undersökningen tillförlitlig och om den anses vara trovärdig så har den hög 

reliabilitet. Det finns många olika sätt att öka en undersöknings reliabilitet; exempelvis kan 
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man låta någon annan oberoende part återskapa undersökningen och om denne når samma 

eller liknande resultat ökar reliabiliteten. Reliabiliteten ökar också exempelvis genom att man 

spelar in intervjuer så att de finns bevarade, alternativt kan man ha observatörer närvarande 

under intervjun för att agera garant till att allt stämmer. 

Omständigheter som intervjusituation och vem det är som utför intervjun kan påverka 

reliabiliteten i en undersökning, detta för att det finns många dolda faktorer som inte kan 

mätas eller förutses av forskaren. Data från en kvalitativ undersökning är svår att återskapa, 

detta för att det är nästintill omöjligt att ha exakt samma förhållanden vid en senare 

undersökning som vid den första. (s 180-183, Merriam 1994) 

Etik 

Etiska regler är viktiga vid alla typer av forskning. De styr till exempel vilket ansvar forskaren 

har mot sitt ämne, sin uppdragsgivare och deltagare i forskningen. Några viktiga punkter när 

det kommer till etik är hur forskaren hanterar konfidentialitet, anonymitet samt hur väl denne 

skiljer insamlad information från egna tolkningar så att läsaren vet vem som tycket vad. Inom 

humanistiskt och samhällsvetenskaplig forskning så är alla respondenter anonyma för att vara 

mer etiskt korrekt. 

Om forskaren vill använda sig av sekundärkällor i form av andra forskares undersökningar, 

till exempel deltagarobservationer och intervjuer, så bör även denne se till att få godkännande 

från respondenterna som lämnat denna information (s 192, Merriam 1994). 

För att undersökningen ska vara så etiskt korrekt som möjligt måste forskaren sträva efter att 

vara så opartisk som möjligt. Då det är forskaren själv som är det huvudsakliga instrumentet 

för insamling av data så har all information filtrerats från dennes egna teoretiska 

utgångspunkter och värderingar. Det är denna som avgör vad som är viktigt att ta med i 

analyser och vad som skall utelämnas. Risken är alltså stor att man bortser ifrån något som 

strider emot de egna värderingarna; det är inte ens säkert att forskaren själv är medveten om 

att denne exkluderar delar av materialet. Därför är det viktigt att man som forskare sätter upp 

riktlinjer för sig själv redan från början så man kan fånga upp sådant som man annars skulle 

råka sondera bort, samt att sträva efter att vara så opartisk som denne kan. 

Spridningen av forskningen är också en av de punkter som är av etiskt intresse. Detta för att 

det kan vara svårt för forskaren att kontrollera användningen av resultatet om det lämnats över 

till en bidragsgivare. Därför bör forskaren alltid överväga vilka positiva och negativa effekter 

arbetet kommer att få innan någon spridning av det görs. (s 193, Merriam 1994) 

Undersökningens validitet, reliabilitet och etik 

Reliabiliteten i arbetet är hög då vår undersökning varit väl genomtänkt och utförts korrekt. 

Då vi genomfört våra intervjuer via mejl har alla svar vi fått varit exakta då de är skrivna av 

respondenterna själva, inget har gått förlorat som det skulle kunna ha blivit vid en 

transkribering av en muntlig intervju, såsom dålig ljudupptagning. Att även frågorna och 
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tolkningen av svaren varit bra förankrade i teorin bidrar till att vi anser att reliabiliteten är 

hög. 

Validiteten i vår undersökning är både hög och låg. Den är låg därför att vi inte har kunnat 

komma åt den fördjupade kunskap som vi ville åt då vi inte hade möjlighet att ställa följd- och 

fördjupningsfrågor till våra respondenter. Att vi inte heller har kunnat observera 

respondenterna när de svarat har även det bidragit till att validiteten blivit lägre. Den ökar 

dock i och med att vi på förhand valt ut respondenter som har haft nyckelroller på Massive. 

Respondenterna har fått sina frågor via mejl och har svarat på dem i sin egen takt, därmed har 

de haft mer tid att tänka ut sina svar. Detta gör att svaren är mer genomtänkta och mer 

korrekta än de skulle kunna ha varit om respondenten hade känt sig stressad under en muntlig 

intervju. Då svaren är skriftliga är de exakta och därmed finns ingen risk att något gått 

förlorat. 

Etiskt sett har vi inte behövt göra speciellt mycket mer än att följa 

humanistisk/samhällsvetenskapliga riktlinjer för den här typen av undersökning och därmed 

gjort alla respondenter anonyma. Företaget är inte anonymt då det hade varit svårt eftersom vi 

tittar specifikt på ett av deras spel att de hade varit lätt att ta reda på vilket företag och spel vi 

tittat på. Då vi vad vi vet inte heller har använt oss av eller undersökt några konfidentiella 

uppgifter har vi inte behövt ha det i åtanke. Vi har använt oss av intervjuer gjorda av Joel 

Jansson och Johan Gunnarson som de gjort med personal på Massive i samband med sitt 

examensarbete. Vi har fått tillåtelse av både Jansson och Gunnarson samt respondenterna på 

Massive att få ta med delar av deras intervjuer i vårt arbete.  De respondenter som vi använt 

oss av i undersökningen kallar vi: ”Marknadsföraren”, ”Cinematics 1”, ”Cinematics 2”, 

”Focus tester”, ”Producent” samt ”Manusförfattare”. De tre första är respondenterna från 

Gunnarsson och Janssons intervjuer, medans de tre sistnämnda är våra respondenter. 

2.6 Urval av respondenter 

Med hjälp av en besättningslista som finns på mobygames.com kom vi fram till att de som 

kunde vara relevanta att prata med var de som hade haft positionerna producent, ”lead game 

designer”, ”lead software designer”, ”lead level designer”, ”cinematics director”, ”game 

design”, ”singleplayer leads”, manusförfattare och ”focus tester”. Vi anser att dessa har haft 

nyckelpositioner under utvecklingen av spelet och är därför relevanta för uppsatsen. Flera av 

dessa visade sig dock ha slutat på företaget. En person som jobbade med speltestning under 

utvecklingen av spelet blev vår kontaktperson på Massive, och hjälpte oss att få kontakt med 

de vi kunde få svar från och svarade även på de frågor som vi skickade till de som inte längre 

jobbade kvar. De vi fick svar från var en av spelets producenter, en av spelets manusförfattare 

och vår kontaktperson, som svarade på frågor för ”focus tester”, ”lead game designer”, ”lead 

software designer”, ”cinematics director” och ”singleplayer lead”. Detta gör att vi har färre 

respondenter än utskickade mejlintervjuer.  
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2.7 Metodkritik 

Den främsta metodkritiken kan riktas mot våra så kallade mejlintervjuer. Trotts att frågorna är 

öppna blev empirin inte så djupgående som vi hade önskat. Detta var en nödlösning och inte 

ett metodval vi gjorde från början. Intervjuerna som vi har använt som sekundärkällor skapar 

också problem. De är visserligen kvalitativa, men handlar om spelutvecklares uppfattning och 

åsikt om filmsekvenser i spel och har ingen direkt fokus på det ämne som vi har analyserat, 

vilket gör att majoriteten av det material som finns i dem inte kan användes av oss. Vårt urval 

av respondenter kan kritiseras då flera av dem inte längre jobbade kvar. Detta kunde vi ha 

tagit reda på tidigare. Det faktum att vi försökt hålla en så hög etik som möjligt har orsakat 

vissa problem, vi hade kanske kunnat få intervjuer med personal på Massive vid tider då de 

inte var på arbetet, något vi diskuterade men valde att inte göra då det kunde brutit mot någon 

eventuell företagspolicy. Vi har även valt att vara tålamodiga under mejlandet, frågan är om 

vi kunde ha pressat fram svar om vi hade fört ett mer intensivt mejlande. 

Vi är däremot nöjda med val av forskningsinriktning, vetenskaplig utgångspunkt och strategi, 

då vi inte ser hur vi kunde ha gjort arbetet på något annat sätt än med kvalitativ metod, 

hermeneutik eller abduktion. 

2.8 Sammanfattande Utvärdering  

I samband med vår studie av spelutvecklarna ville vi (som vi nämnde i avgränsningsavsnittet) 

ursprungligen göra en enkätundersökning eller möjligtvis en deltagarobservation med spelare. 

Vår tanke var att se deras reaktion på spelet och utifrån det kunna avgöra om spelutvecklarna 

hade lyckats med att få den önskade reaktionen eller känslan från spelaren som från början var 

tänkt. 

Efter möte med handledare och kontakt med andra personer som hjälpte oss att skaffa fram 

material konstaterade vi att detta var ett alldeles för stort arbete och vi valde att inte göra en 

enkätundersökning utan fokusera på att forska på ett spel och dess utvecklare. Tack vare att vi 

hade en kontakt på Ubisoft Massive bestämde vi oss för att göra ett arbete på deras senaste 

släppta spel; World in Conflict. Vi hade vid det här läget valt att göra intervjuer med 

personalen på företaget och tagit kontakt med dem via telefon och mejl. När vi sedan fick reda 

på att våra två klasskamrater (Jansson Och Gunnarson) skulle göra ett arbete om samma 

företag och forska på samma spel förstärktes tanken om att detta var ett bra upplägg, då vi till 

viss del skulle kunna samarbeta genom att åka till Malmö tillsammans och göra intervjuer 

samtidigt (då det var det som den andra gruppen skulle göra). Då den andra gruppen även fick 

tid och datum till intervjuer kände vi oss något lättade då vi utgick ifrån att vi också skulle 

kunna få det; Det visade sig efterhand inte vara möjligt. Vi har inte fått reda på varför, bortsett 

från att de sa att de inte hade tid till att låta oss komma till företaget. 

Efter regelbundet mejlande fram och tillbaka blev det uppenbart att vi skulle vara tvungna att 

samla in empiri på annat sätt. Massive föreslog att vi skulle kunna få svar via mejl om vi 

skickade dem frågor, men detta var något vi ville undvika då vi ville göra kvalitativa muntliga 
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intervjuer, då det erbjuder en annan dynamik. Vi kände att vi kunde få ut mer information om 

vi på plats kunde ställa frågor och följdfrågor i jämförelse med hur begränsande samspelet blir 

mellan oss och respondenterna i mejlkorrespondens. Vi diskuterade möjligheten i att göra 

telefonintervjuer, men Massive insisterade på att vi skulle skicka de frågor vi hade via mejl 

och sedan se vad det fanns för möjligheter. Vi satte oss då med den teori och metod vi hade 

arbetat fram och skrev ner frågor som skulle kunna vara relevanta för vårt arbete och som 

också lätt skulle kunna besvaras, och mejlade sen iväg dessa till Massive.  

Då vi fortfarande ville göra intervjuer, och även insåg att vi kanske skulle vara tvungna att 

göra en mer fördjupad studie, så mejlade och ringde vi till ett spelföretag här i Trollhättan. Vi 

fick inget svar från dem, varken på telefon eller via mejl, och det verkade vid det här laget 

som det skulle ta längre tid än väntat att få svar från Massive. Vi bestämde oss då för att höra 

av oss till en mängd olika spelföretag i Sverige, både små och stora, som skulle kunna tänkas 

ha relevanta svar på samma typ av frågor vi ville ställa till Massive. Två av dessa svarade och 

tog emot ett frågeformulär, men hörde därefter inte av sig. Vi bestämde oss efter det att gå in 

på en sista nödlösning; att göra en litteraturstudie. Vi fick då tillgång till de intervjuer våra 

kamrater hade gjort på Massive och började skriva på det material vi hade på företaget. Vi 

höll oss till att skriva om Massive då vi fortfarande inte visste om vi skulle få svar från dem 

och ville hålla oss till att skriva om dem ifall vi skulle få svar. Vi ville att den litteraturstudie 

vi hade påbörjat skulle kunna användas som material i samband med eventuella svar från 

företaget, så att det arbetet inte skulle vara slöseri med tid.  

Vi fick till sist svar från Massive på den deadline vi hade gett dem och kunde därefter 

fortskrida med att göra en studie på World in Conflict baserat delvis på material tillgängligt på 

nätet, delvis på ovan nämnda intervjuer gjorda av våra kamrater, men främst de svar vi fått 

direkt från företaget via mejl. Efter en kort följdfråga via mejl kunde vi skriva klart 

materialpresentationen och därefter påbörja analysen.  
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3 Teori 
I detta kapitel förklaras uppsatsens teori och teoretiska utgångspunkter. Vi tar först upp 

tidigare forskning i ämnet och sedan vilka teorier som tillämpats i vårt arbete. Dessa 

förklaras ingående så att läsaren ska förstå dess ursprung, begrepp och vår tillämpning av 

den. 

3.1 Tidigare forskning 

Något vi blev varse om tidigt i arbetet var att det finns mycket forskning om datorspel. Då vi 

hade problem med att hitta teori blev alla arbeten som fanns tillgängliga bra vägvisare för vart 

vi kunde leta, därtill något vi kunde använda för att närmare avgränsa vår forskning. Vi sökte 

efter uppsatser, avhandlingar och artiklar i databaser såsom Emerald, DivA, Digra, ACM och 

Gamestudies. Därtill tog vi kontakt med en lärare på Göteborgs Universitet och en lärare på 

Högskolan i Skövde som kunde hänvisa oss till relevanta texter. Efter detta hade vi ett antal 

uppsatser, artiklar och en avhandling som alla på något sätt berörde ämnet spel. Vi läste 

igenom dem för att se om de kunde tillämpas på vårt arbete. Fyra stycken av dem kunde vi 

använda, främst för att hitta teorier. 

SPELTESTNING – MED FUZZY LOGIC Examensarbete Systemarkitekturutbildningen 

(2011) av Patrik Lundqvist och Michael Enhörning var en av de första uppsatserna vi hittade. 

Denna kandidatuppsats handlar, precis som titeln härleder till, om speltestning med 

spelmjukvaran Fuzzy Logic, och hur man har gått tillväga för att samla information genom 

speltestning. Denna uppsats använde en källa i form av ett paper som heter A Data Mining 

Approach to Strategy Prediction (2009) av Ben G. Weber and Michael Mateas (studenter vid 

University of California, Santa Cruz). I ovanstående artikel har författarna samlat så kallade 

gamelogs för att reda på vilka strategier spelare av RTS (real-time strategy) spelet StarCraft 

har använt sig av för att kunna sammanställa dessa, samt för att bedöma hur spelare löser 

olika situationer. De har då dragit slutsatser om vilka spelsätt som är effektivast inom 

multiplayerspelande av StarCraft. Detta kallas ”datamining”, ett begrepp som vi inte var 

bekanta med. Båda dessa uppsatser hjälpte oss förstå datamining och hänvisade till litteratur 

som gjorde att vi kunde fördjupa oss i ämnet. Vi har nu fått reda på hur viktigt datamining är 

för spelutvecklingsprocessen, och kommer förklara det senare i arbetet. 

En kandidatuppsats vi läste heter Bibeln och interaktivitet - Om arbetet att skriva manus till 

spelet Testament (2009) av Carl-Johan Dahlin. Carl-Johan Dahlin var med i en grupp 

spelutvecklare som blev kontaktade av svenska kyrkan för att göra ett spel som kunde 

användas i utbildningssyfte i samband med konfirmation. Precis som titeln på uppsatsen säger 

har Dahlin skrivit manus till spelet som är baserat på utvalda delar av gamla testamentet. När 

Dahlin skrev sin uppsats tillämpade han två teorier; logocentrisk narrativstruktur och 

verfremdungseffekt. Då dessa handlar om element man kan använda för att spelaren ska 

ryckas med i spelets handling eller imponeras av dess design valde vi att fördjupa oss i dessa 

ämnen och slutligen även att tillämpa dem som teorier. Vi kommer senare i arbetet förklara 

vad dessa teorier handlar om och hur de har tillämpats i vår uppsats. 
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Den sista tidigare forskningen vi har tillämpat i vårt arbete är ett paper som heter Artificiell 

Intelligens i Spel (2008) av Johannes Ahlström. Detta paper handlar om artificiell intelligens 

och hur det används i spelutveckling. Det tar upp flera olika typer av artificiell intelligens i 

spel, beskriver hur de fungerar och tar även upp positiva och negativa aspekter med dessa 

metoder. Denna studie hjälpte oss att förklara hur determinism samt icke-determinism 

fungerar inom artificiell intelligens, något vi kunde fördjupa oss igenom boken AI for game 

developers (2004) Skriven av David M. Bourg och Glenn Seemann. Även deterministisk A.I. 

och icke deterministisk A.I. kommer att förklaras senare i uppsatsen. 

3.2 Relevant teoribildning 

Vi har studerat ett antal olika teorier som är relevanta för vårt arbete. Dessa teorier har därmed 

även använts för att utveckla relevanta intervjufrågor i samband med en metodik som kändes 

rätt för oss. 

Logocentrisk Narrativstruktur 

Vi har använt oss av teorin logocentrisk narrativstruktur. Logocentrism härstammar från 

grekiskans logos vilket ursprungligen betyder ord eller talan, men har efterhand fått en mer 

filosofisk innebörd. Logocentrism är ett begrepp som myntades runt 1920-talet av Ludwig 

Klages och är en teori som främst används inom lingvistik och är baserad på att det finns en 

sorts absolut sanning i ordet. Daniel Chandler (2000) skriver att 

In any academic discussion of the spoken and the written word romantics may 

reveal some sense of loss or longing for existence in a pre-literate culture, whilst 

rationalists may champion writing as the technology of the intellect.  

(Abersystwyth, 2000) 

 

Med detta menas alltså att man inom logocentrism föredrar ordets och skriftens kraft framför 

illitterära samhällens former av kommunikation, som inte kan sprida budskap genom skrift. I 

en logocentrisk narrativstruktur är spelarens väg därmed redan bestämd. I Gamewriting 

handbook skriver Rafael Chandler (2007) att i en logocentrisk narrativstruktur är det 

spelutvecklaren som väljer hur spelarens historia ska fortskrida och vilken handling denne ska 

ta härnäst. Det betyder alltså att spelaren är begränsad i vad han eller hon kan göra genom 

hela spelets gång. Vad som händer härnäst i spelet är helt baserat på hur spelet är upplagt och 

spelaren har ganska få möjligheter eller inga möjligheter alls till att påverka hur spelets 

narrativa upplägg ska fortskrida. Rafael Chandler skriver att det finns en motsats till detta 

(Chandler, 2007) i form av så kallad mytocentrisk narrativstruktur. Denna narrativa struktur 

brukar oftast användas i så kallade open-world spel, där spelaren är helt fri att välja när eller 

hur spelets handling ska fortskrida eller om den ska fortskrida alls då det kan finnas 

sidoaktiviteter att ägna sig åt. Exempel på spel med mytocentrisk narrativstruktur är Grand 

Theft Auto, World of Warcraft och Brütal Legend. Eftersom det inte går att påverka World in 

Conflicts story till någon större grad är det ett spel med logocentrisk narrativstruktur. Denna 

teori blir därför intressant för oss då vi delvis vill veta varför Massive har valt att lägga upp 

spelet på det här sättet, och även vad de gjort för att spelaren inte ska känna sig kontrollerad. 
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Verfremdungseffekt 

Verfremdungseffekt är en annan teori vi anser är viktig. Detta kallas ibland ’’Att distansera 

verkställer’’ på svenska (och kallas distancing effect på engelska) men vanligtvis används 

ordet i sitt tyska ursprung. Verfremdungseffekt är ett uttryck myntat av Bertholt Brecht. Det 

innebär att man inte lyckas få publiken (i Brechts fall handlar det om pjäser) att bli intresserad 

i vad som händer på scenen och tittaren tar då avstånd från pjäsens handling istället för att 

leva sig in i den, och intar då en kritisk position till materialet istället för att känna sig 

underhållen (Ödeen, 2005). Detta har senare tillämpats inom andra kulturella områden såsom 

litteratur och film och kan även användas när man talar om tv- och datorspel. Vi kan tillämpa 

det i vårt arbete då vi vill veta vad Massive har gjort för att hålla spelaren intresserad och 

verkligen få spelaren att investera sig själv i materialet, för att spela igenom spelet. 

Rationalitet som teori 

Rationalitet som teori (som på engelska kallas Rational Choice Theory) handlar om hur 

människor alltid baserar sina beslut på egen (läs personlig) rationalitet. Denna teori har sitt 

ursprung i mikroekonomi då man talar om kostnad och vinst, eller rättare sagt om hur man ska 

gå till väga och vad man är villig att göra för att maximera sin vinst, helst med så liten 

kostnad som möjligt (s 3, Becker 1978). I företagssammanhang handlar det då om att utveckla 

en strategi för att bli ett vinstdrivande företag; har man en dyr, avancerad och arbetssam 

tillverkningsprocess bör man kunna kräva mer betalt för en produkt eller tjänst. Detta 

uppfattas då av företaget som rationellt. Denna teori har därefter tillämpats på en mängd olika 

områden (Essex, 2000) såsom politisk vetenskap, psykologi, sociologi och byråkrati. Ett 

exempel på rationalitet som teori inom psykologi är när någon som är väldigt ung blir 

mördad. Läser man det i tidningen kan det uppfattas som oförklarligt och oförlåtligt. Men 

mördaren måste enligt denna teori följt någon form av rationalitet. Mördaren kanske hoppades 

på att försöka dölja något med hjälp av ett mord, kunde kanske på något sätt göra någon form 

av vinst på det eller kan till och med ha ett tvångsmässigt behov. Oavsett finns det en 

tankegång hos mördaren som gör det rationellt. 

Detta är intressant för oss då vi vill veta vad Massive har gjort för att få potentiella kunder att 

vilja lägga ner tid på att spela spelet; varför kan det finnas ett rationellt värde i att ha spelat 

just World in Conflict? Detta blir alltså främst en teori som kan tillämpas på hur man har 

marknadsfört spelet och kan därför inte direkt tillämpas på utvecklarna. Däremot är 

marknadsföringen av spelet intressant för oss då det är ett sätt att få spelare att spela spelet. 

Deterministisk A.I. 

Begreppet determinism kan spåras tillbaka till filosofi och begrepp myntade av Aristoteles    

(s 32, Becher 1995). Detta är en filosofi som är grundad i att mänsklig vilja är orsaksbestämd, 

och att den fria viljan är en illusion. Den fria viljan vi har i de val vi gör finns enligt 

determinism inte, utan är något som uppstår efter valet då vi börjar undra över vad som hade 

hänt ifall vi hade handlat annorlunda. Våra handlingar är alltså orsaksbestämda; de styrs av de 

konsekvenser vi förutser (eller inte förutser). (s 2, Bourg & Seemann 2004). 
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Determinism inom datorspel handlar om spelets artificiella intelligens (A.I.). Deterministisk 

A.I. är helt förprogrammerad och därmed väldigt förutsägbar (vilket gör att den är lätt att 

programmera). Detta innebär att karaktärerna i spelet som spelaren inte kontrollerar inte kan 

lära sig av spelarens handlingar och därmed inte heller anpassa sig. Den datorkontrollerade 

fienden kommer därför alltid att agera på samma sätt när den ställs inför samma situation. Om 

man då alltså attackerar fienden på samma sätt två gånger kommer den inte ändra sin strategi 

vid de olika attackerna och det blir då väldigt lätt för spelaren att förutse vad som kommer 

hända och då lätt besegra datorn. För att återknyta till filosofin determinism så är dessa 

karaktärers beteende helt förutbestämd och de har så att säga ingen “fri vilja”. 

Det finns även en motsats till detta i form av icke deterministisk A.I. Denna sorts A.I. är mer 

avancerad, oförutsägbar och kan anpassa sig till fler olika situationer. Icke deterministisk A.I. 

behöver inte ens lära sig från spelaren utan kan komma på egna initiativ och bete sig på ett 

sätt som spelaren kan ha svårt att förutse och anpassa sig efter. Denna typ av A.I. är dock inte 

lika vanlig som deterministisk A.I. då den är svårare för spelskapare att programmera och 

testa. Detta håller dock på att ändras och det har blivit något vanligare att utvecklare har med 

beteende i spelet som inte ens de kan förutse (s 2, Bourg & Seemann 2004). 

Enligt ”Focus tester” använder sig World in Conflict av deterministisk A.I.  

MDI 

Det finns en teori som kallas MDI, människa-datorinteraktion (på engelska HCI, human 

computer interaction). Precis som namnet föreslår är den baserad på hur interaktion mellan en 

människa och en dator ofta fungerar och hur ett interface påverkar denna interaktion. Ett 

interface är avgörande för hur väl en människa kan använda en dator då interface är det vi 

människor ser när vi arbetar med en dators mjukvara, det vill säga det som är installerat på 

datorn (Interaction-design, 2009). För att denna interaktion ska fungera väl måste datorns 

interface antingen vara användarvänligt eller så måste det finnas möjlighet till 

inlärningsfunktioner så att det går att förklara ett interface för den som kan tänkas använda 

det. MDI särskiljer sig från till exempel ergonomi då interaktionen med en dator måste 

avläsas på ett annat sätt än till exempel en slagborr eller en gitarr, eftersom de sistnämnda inte 

kräver något interface. Ett exempel på vad som kan hända om en dator har ett svårbegripligt 

interface är Harrisburgolyckan, då ett kärnkraftverk drabbades av haveri vilket delvis berodde 

på att arbetarna på kraftverket missförstod ett interface och lämnade ventileringsluckor 

stängda (National Geographic, 2011). 

Denna teori är intressant för oss då interaktiviteten i ett spel och dess interface är viktigt då 

spelaren lätt måste kunna förstå och påverka spelets händelser. Spel har oftast ett så kallad 

HUD (heads-up display) som hjälper spelaren att förstå statusen i den karaktär eller de 

karaktärer denne kontrollerar. Det blir ännu viktigare i ett RTS (real-time strategy) då 

spelaren kontrollerar flera karaktärer och även ska kunna ha en relativt överskådlig blick om 

vad spelarens fiende gör. 
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Spelstudier 

Då spelstudier (Game Studies) har gjorts i utforskande av social kontext kan det tillämpas på 

vårt arbete, eftersom sådana studier ämnar ta reda på vilken inverkan spel har på individer och 

vilken betydelse de har rent kulturellt (s 7-22, Juul 2005). En vanlig fråga inom sådana studier 

är: ”skapas mening genom datorspel och i så fall på vilket sätt?”. Vi har under arbetet med 

uppsatsen, främst under insamlingen av empiri, konstaterat att Massive har haft som avsikt att 

skapa något meningsfullt med World in Conflict. Detta gör att vår uppsats är en spelstudie, 

dock är det något som vi bara konkret kan konstatera och inte använda oss av som en teoretisk 

utgångspunkt. Spelstudier är därtill ett ämne där väldigt många studier har gjorts och finns att 

tillgå, vilket gör att det finns mycket tidigare forskning som vi kan utgå ifrån i vårt arbete.  

Då datorspel blev en del av populärkultur analyserades de ursprungligen som något som 

upplevs på samma sätt som film och teater. Vissa forskare tyckte däremot att spel skulle 

analyseras på egna villkor eftersom spel innebär involvering av åskådaren på ett annat sätt än 

exempelvis film. Därför myntades begreppet ludologi, taget från det latinska ludo (spela) och 

grekiskans logia (lära eller vetenskap), ludologi vilket betyder “the study of games” enligt 

Jesper Juul (s 16, 2005). Spelstudier är alltså inte synonymt med ludologi, utan ludologi är 

snarare ett sätt att göra spelstudier. Man tycker inom ludologi att spel ska analyseras på sina 

egna villkor och inte bara utifrån berättande. Man vill med ludologi forska på spel baserat på 

idén att spel är en helt egen form av kultur som utgör ett unikt sätt att framställa och uppleva 

underhållning (s 16-17, Juul 2005). Detta är baserat på att datorspel kräver aktivt deltagande i 

spelets händelser men inte nödvändigtvis deltagande i spelets narrativ till skillnad från film 

som inte nödvändigtvis kräver aktivt intresse för att upplevas. 

Datamining 

Datamining är en metod som används av spelutvecklare för att billigt och snabbt samla in 

information om hur spelare spelar ett spel.  Datamining går till så att spelkoden är 

programmerad till att spara loggfiler som registrerar vad som händer och när i spelet det 

händer. Dessa filer skickas sedan till utvecklaren. Den data som samlas in kan variera 

beroende på vad det är man vill testa men exempelvis kan man samla in tidsloggar som visar 

när i spelet en spelare väljer att göra ett visst beslut (IEEE Explore, 2009). 

Loggen kan sedan omarbetas för att lättare få en grafisk bild över vad som har skett. Till 

exempel kan man omvandla dem till kartor från spelet som visar var och när en spelare dog 

samt varför, för att därefter kunna avgör om det som inträffat var av önskad effekt. 

Här nedan är ett exempel på ett utdrag ur en gamelogg-fil som samlats in och strukturerats 

med hjälp av datamining. Just denna logg används för att kunna planera hur man ska 

programmera motståndarens A.I. för att vara rätt balanserad emot spelaren samt så man kan 

bestämma hur bra A.I.:n ska vara på att spela på de olika svårighetsgraderna för att matcha 

spelaren. Nedan har vi konstruerat ett exempel på hur en gamelogg-fil kan se ut. 
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Spelare Spel tid (i minuter) Handling 

Spelare 0,00 Bygger en bas 

A.I. 0,00 Bygger en bas 

Spelare 1:18 Tränar en soldat 

A.I. 1:22 Bygger ett hus 

A.I. 2:04 Bygger en silo 

Spelare 2:25 Bygger ett hus 

A.I. 2:50 Tränar en soldat 

Spelare 5:54 Tränar en soldat 

 

Annan typ av data kan också samlas in till exempelvis för att hitta buggar. Då kan man med 

hjälp av logg-filen följa och se vad spelaren har gjort för att utlösa en bugg och kan därefter 

rätta till den felaktiga koden. 

En annan användning av datamining är att samla in information om hur väl spelet fungerar på 

olika datorer. Då det skulle kosta extremt mycket för en spelutvecklare att köpa in alla olika 

typer av datorer för att se att spelet fungerar på dem genomför man istället så kallade beta-test 

(IEEE Explore, 2009). Beta-test går till så att man väljer ut personer som är potentiella kunder 

som får en kopia på spelet. Med denna kopia finns det med programvara som loggar hur väl 

spelet fungerar med spelarens dator och skickar automatiskt via Internet tillbaka det till 

utvecklaren så att denne kan göra ändringar för att optimera spelet för så många olika datorer 

som möjligt.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenterar vi vårt insamlade material. Materialet presenteras i den ordning 

som den kommer att analyseras i under analyskapitlet. 

4.1 Materialpresentation 

Som vi nämnde i metodkapitlet fungerar en abduktion på följande sätt; först visas empirin, 

sedan tillämpas teorin på den. Nedan presenteras alltså det material vi har samlat ihop, 

därefter analyseras det utifrån de teorier vi presenterade i teorikapitlet. 

Estetik och design 

För att förstärka känslan av spelets värld som är en alternativ version av åttiotalets U.S.A. och 

Europa, lade Massive mycket tid på spelets design. Producenten nämner att arbetet med att 

miljöer och omgivningar skulle vara varierade var viktigt. Varje karta som spelaren spelar på 

är en gigantisk handmålad textur för att marken ska se så realistisk ut som möjligt. På kartorna 

har man använt något som kallas ”mass grass”, som gör att allt gräs är individuella grässtrån 

återskapat av spelmotorn. Mycket tid har även lagts på vattendrag. Beroende på vad det är för 

vattendrag, såsom sjöar, åar eller hav, så finns det olika ”shaders” för dessa. Detta innebär att 

man kan se vad det är för typ av vattendrag bara av att se på vattnet. Det finns till och med 

olika typer av vattendrag baserat på vilken världsdel banan utspelar sig i. Nicklas Cederström 

(Gametrailers, 2007), som var ”singelplayer lead designer”, talar om att spelmotorn använder 

sig även av något som kallas ”volumetric cloudsystems”. Detta betyder något förenklat att 

molnen i spelet inte bara är ditmålade på bakgrunder, utan virtuellt ”finns” i spelmotorn. All 

skog som finns i spelet går att använda sig av strategiskt då infanteri kan gömma sig i skogen 

och det finns funktioner för att förstöra skog. Alla byggnader i spelet går att elda upp eller 

förstöra, och artilleri gör kratrar i marken. Spelmotorn ska kunna visa upp allt det här (och 

mycket mer) samtidigt då det finns en funktion som låter spelaren se hela spelkartan i realtid 

(en funktion som kallas ”mega map”). 

Spelet innehåller även något som Massive kallar ”Mood Change System”. När en bana börjar 

är det vanligtvis fint väder och fågelsång hörs i bakgrunden. Desto mer spelaren och dennes 

motståndare förstör kartan, desto dystrare blir världen. Molnen blir mörkare och det börjar 

regna, fågelsången går över till kråksång och bakgrundsmusiken blir dystrare (Gametrailers, 

2007). 

Story  

Efter att ha gjort Ground Control spelen ville många i teamet utforska nya världar, och man 

kom efterhand fram till att det fanns ett genuint interesse för samtida krigsföring (s 60-65, 

Kraftling 2006). När man kom fram till att spelet skulle utspela sig i en alternativ verklighet 

blev det ett omfattande manusarbete, något som också berodde på att Massive ville göra ett 

karaktärsdrivet spel. Manusförfattaren berättar att han hade intrycket av att det var 

interaktionerna mellan karaktärerna som var det som engagerade spelarna, kanske mer än den 
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överhängande handlingen om invasionen av U.S.A. Han uppskattar antalet skrivna 

manussidor till 600, varav 200 användes i den slutliga versionen av spelet. Det stora antalet 

beror på olika saker: spelet hade ursprungligen fler uppdrag än den slutliga versionen, 

handlingen ändrades, men främst för att spel kräver mer manus en till exempel en film som 

ligger omkring 100 sidor. Varje bana ska ha dialog som kan förklara alla händelser. 

Manusförfattaren jämför spelet med en tv-serie där varje bana är ett avsnitt, och ger flera 

exempel på narrativa verktyg som tillämpades för att presentera berättande: 

 ”In-game dialogue” – karaktärernas radiosnack som pågick medan spelaren löste olika 

uppgifter.” 

 ”In-game cut-scenes” – små kortfilmer strödda genom uppdragen där karaktärsdramat fördes 

framåt ytterligare. Dessa filmer användes främst till de mest storykritiska ögonblicken och 

vändpunkterna.” 

 ”Phone calls” – ca. 1 minut långa sekvenser där de olika karaktärerna ringde hem till vänner 

eller släkt och pratade om kriget och vad de gick igenom.” 

 ”Preludes” – monologer inför varje uppdrag där Alec Baldwin spelade en äldre version av 

spelarens egen karaktär (Lt. Parker) som mindes kriget och dess skeenden. Detta för att 

förklara de strategiska händelserna.” 

 ”Mission briefs and debriefs” – Textstycken före och efter uppdragen som ytterligare 

fördjupade berättelsen.” 

 

- Manusförfattaren. 

Manusförfattaren erkänner emellertid att det viktigaste för spelet är dess mekanik och inte 

dess story. Storyn är främst ett verktyg för att få spelaren att vilja spela igenom uppdragen. 

Därför finns det inga alternativa vägar i spelet som skulle göra att man får uppleva spelets 

story på ett annat sätt. Han tycker inte att detta är något dåligt, utan känner som 

manusförfattare att han kan bygga en effektivare dramaturgi om han bara ska fokusera på en 

historia. Han tycker trots det att spelet har en väldigt djup story för att vara ett RTS (real-time 

strategy), och nämner ett annat spel i genren, Company of Heroes, som inspiration. Han 

tycker i efterhand att de fått övervägande positiva reaktioner för spelets story och att man i 

World in Conflict lyckades med att ha karaktärer som engagerade spelaren. 

Cinematics 

Marknadsföraren berättar att det inte fanns något cinematics-team på Massive när de släppte 

sina två första spel, utan grunden till det lades av fem personer under utvecklingen av World 

in Conflict. Tanken var att detta team skulle skapa PR för spelet genom att göra så kallade 

teasers och trailers för spelet som skulle spridas via communities. Detta team satte då ihop en 

högupplöst teasertrailer för spelet (som internt kallas för New York trailern). Den fick så 

starkt genomslag på nätet att man valde att utveckla ett eget cinematics-team, eller ett in-

house cinematics-team som Massive kallar det. Dessa blev då ansvariga för att göra spelets 

cutscenes. Enligt marknadsföraren som jobbade på marketing teamet är ett eget cinematics-

team ganska ovanligt då spelföretag vanligtvis låter ett utomstående bolag göra cinematics till 

spelet. Bortsett från att Massive anlitar folk i Oxford som gör motion-capture och att 

röstinspelning sker i London så görs alltså alla filmsekvenser direkt i Malmö. 
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Cinematics är relevant för vårt arbete då det är något som Massive använder sig av för att få 

spelaren engagerad i spelet. Man använder då cutscenes för att berätta handlingen i spelet, 

men även för att återknyta till detaljer som är viktiga så att spelaren inte ska gå miste om 

något. Manusförfattaren säger att de använde sig av en hel del redundans i spelets berättande. 

Med detta menas att man berättade samma sak flera gånger, men då på olika sätt, för att 

försäkra sig om att de som spelar spelet hänger med. De som jobbade med cinematics säger 

också att filmsekvenser kan fungera som en sorts belöning för spelaren. Marknadsföraren 

beskriver hur man kan känna att man har uppfyllt något då en cutscene kommer, och att man 

då kan luta sig tillbaka och njuta. Filmsekvensen blir då både ett uppnått mål för spelaren och 

en chans att pusta ut emellan spelets bataljer. 

Enligt ”Cinematics 1” som jobbar på Massives cinematics-team är filmsekvenser viktiga för 

att spelaren ska kunna leva sig in i den värld som utvecklarna har skapat. Detta underlättar då 

förståelsen för spelets story och dess mekanik. Han säger att: 

”…spelaren ska känna sig som en stor del av spelets universum. Spelaren ska inte känna sig 

som någon längst bort som tittar på det storskaliga kriget, utan känna sig som en del av hela 

spelet och ha en viktig roll. Vad det gäller oss då på cinematics… Det är väl egentligen mest 

att presentera ett universum, att presentera en möjlighet för spelaren att komma in i ett 

universum, att locka spelaren till att vilja vara en del av det här.  

 

Marknadsföraren berättar även hur arbetet för att göra en cutscene fungerar. Under 

utvecklingen av World in Conflict var han regissör i Massives media-team och jobbade med 

att göra så kallade in-game cutscenes. Dessa gjordes genom att man filmade direkt i spelets så 

kallade motor, vilket gör att de filmsekvenserna ser ut precis som själva spelet gör; de är alltså 

inte förrenderade. Marknadsföraren berättar att varje sådan sekvens tog 2-3 veckor att göra 

med ett team på 20 personer, vilket blir en ganska hög belastning då sådana filmsekvenser 

finns på varje bana och då ofta flera stycken. 

Filmsekvenserna var även det område som påverkades mest av borttaget material i spelet, 

detta främst då det fanns sekvenser som var baserade på en annan handling än den som man i 

slutändan använde sig av. 

Teknologi och funktioner 

Som vi nämnde tidigare finns det flera funktioner i spelmotorn som har använts för att skapa 

miljön såsom ”mass grass”, ”volumetric clouds”, ”mood change” system och så vidare. Det 

finns även verktyg som låter spelaren låsa upp alla banor eller ha full kontroll över kameran i 

spelet, den sistnämnda var till stor hjälp när man skapade in-game cutscenes. Kameran är 

starkt inspirerad av förstapersonsspel; Niklas Cederström nämner Counter-Strike som 

inspiration (Gametrailers, 2007). Kameran kontrolleras med tangentbordets knappar w a s d, 

precis som i ett förstapersonsspel, och håller man inne knappen på mushjulet kan man också 

styra “Camera Look” på samma sätt som man gör i till exempel Counter-Strike. Även 

förstärkningssystemet i World in Conflict, som kallas ”simulated respawn”, är starkt inspirerat 

av spawnsystem i förstapersonsspel. Om man förlorar sina styrkor får man tillbaka de poäng 

man använde för att kalla in sina styrkor till att börja med, vilka kallas “Control Points” i 
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spelet, och kan på så sätt snabbt kalla in nya styrkor, precis som att man snabbt respawnar i ett 

FPS (first-person shooter) när man dör. ”Cinematics 1” nämner att Massive gjorde ett 

fokustest på Call of Duty för att se hur deras respawnalgoritm fungerar när utvecklingen av 

World in Conflict hade börjat. 

Spelet är baserat på att ta över ”command points”, det vill säga strategiskt viktiga platser på 

banorna för att driva tillbaka fienden. Även detta är inspirerat av FPS, såsom Battlefield 1942, 

som också använder strategiskt viktiga punkter som man sedan kan spawna från. Detta har 

förts över till World in Conflict, då man kan kalla in förstärkningar till nya delar av kartan om 

man tagit över dessa punkter (Gametrailers, 2007). Spelet har även ett “request system”, som 

också det är inspirerat av liknande funktioner i FPS, som gör det lättare att kommunicera 

meddelanden till allierade. 

Spelet har något som kallas ”tactical aides”, något som fördes över från Ground Control 

spelen. Om man använder sina ”control points” kan man kalla in taktiska vapen såsom 

bombmattor, jaktrobotar eller radar, vilka kan användas för att taktiskt utplåna fienden. Det 

finns till och med en mindre kärnvapenladdning i spelet, som gör att man kan atombomba sin 

fiende. Detta var något som hjälpte till att skapa PR för spelet. Enheterna man kontrollerar har 

även flera taktiska egenskaper, infanteri kan gömma sig i skogar och byggnader, och 

stridsvagnar har luftvärn och rökridåer. Det finns även exempel på funktioner i spelet som 

togs bort under utvecklingen, såsom en funktion som hette ”direct fire” som skulle låtit 

spelaren ta kontroll över enheter och mer detaljerat kontrollera vad de skulle skjuta på (s 60-

65, Kraftling 2006). 

Spelets ”focus tester” berättar att World in Conflict använder deterministisk A.I. (artificiell 

intelligens) Detta gör att spelets motstånd är mer förutsägbart än det hade vart om spelet hade 

haft icke deterministisk A.I. men tack var det kan spelets A.I. användas till flera olika aspekter 

under utvecklingen. Till exempel så använder både spelarens motståndare och spelarens 

allierade samma A.I. 

Spelet har också upplåsbara medaljer beroende på hur väl man spelar och vilka uppdrag man 

utför. Spelet kan även spelas på flera olika svårighetsgrader för att tilltala spelare som är olika 

bra på RTS (real-time strategy) och spel i allmänhet. Detta används också för att motivera 

spelare att spela om spelet på en högre svårighetsgrad än man spelade på innan, för att då få 

en större utmaning. Producenten nämner att spelet utvecklades på engelska men finns 

tillgängligt på flera språk såsom, franska, spanska, tyska, italienska, ungerska, tjeckiska, 

polska, ryska, japanska och kinesiska. Även detta för att tilltala en större marknad. 

Datamining och speltestning 

”Focus tester” nämner att datamining var väldigt viktigt i utvecklingsprocessen. Spelkoden är 

programmerad till att spara loggfiler som registrerar vad som händer när någon spelar det. 

Dessa kan ibland även omvandlas till kartor och visa vad som hände när, var och hur. Till 

exempel kan det visa exakt var en enhet dog, på vilket sätt och även om det hänt flera olika 

spelare på samma tid och plats. Det gör det till ett precist och tidseffektivt sätt att samla olika 
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typer av data. Man kan på det här sättet få reda på vad som hände i spelet, vilken belastning 

som läggs på datorn och grafikmotorn, samt även det som är av intresse för vår uppsats, 

undersöka spelares beteende. Dessa data används sedan för att ta beslut inom design och för 

att se till att spelet upplevs vara balanserat. 

Hur mycket speltestning som behövs är baserat på var i utvecklingen spelet befinner sig säger 

”Focus tester”. Till en början befinner sig spelet i ett stadium där det fortfarande inte går att 

spela, då jobbade testgruppen med att samla in åsikter och använda sig av fokusgrupper. 

Speltestning börjar så fort det finns en spelbar version, men då med personal eller vänner på 

grund av säkerhetsskäl, så att inga företagshemligheter läcker ut. Vid dessa speltest testar man 

det egna spelet men ibland även andra spel. ”Cinematics 2” som var med och jobbade på 

cinematics-teamet nämner att de blev inbjudna till ett speltest på Call of Duty, för att 

undersöka deras teknik. 

Producenten berättar att desto mer utvecklat spelet blir desto mer avancerad blir 

speltestningen; det görs tester hos förläggaren och på mässor. Efterhand kan man ta in externa 

speltestare och låta dem spela igenom hela spelet. ”Focus tester” nämner att de vid ett tillfälle 

tog in åtta stycken externa speltestare och lät dem vara på företaget en vecka då de fick spela 

igenom hela spelet. 

Att göra dessa tester är av yttersta vikt för att säkerställa spelets kvalitet och tillgänglighet för 

målgruppen. 

 

- “Focus tester”. 

Efterarbete 

Efter att spelet har släppts är arbetet inte klart, utan då ska spelet efterhand uppdateras (eller 

patchas som det kallas). Man gör då ännu mer datainsamling genom feedback från spelare och 

videoinspelningar av deras interaktion med spelet för att se vad som behöver förbättras. I den 

här fasen handlar det i princip bara om finputsning, främst att ordna buggar som förstör 

spelupplevelsen på något sätt eller utnyttjas av spelare som fuskar. Producenten säger att det  

även är viktigt med stöd för spelets community, så att det går lätt för spelare att anordna 

multiplayermatcher och kan nätverka med varandra. Utvecklarna deltar och undersöker 

spelets communitys främst för att få feedback. Allt efterarbete är viktigast för företaget precis 

efter att spelet släppts, men det betyder inte att uppdateringsarbetet tar slut kort därefter. Spel 

behöver vanligtvis flera uppdateringar, den senaste patchen till World in Conflict släpptes 

2010, och var då den elfte patchen. Producenten nämner att varje ”nytryckning” av spelets 

trycks med den senaste patchen så att de som nyss köpt spelet får den senaste versionen. 

Efter att World in Conflict hade släppts gjorde Massive nytt material till det. Ett antal nya 

kartor släpptes till multiplayer så att man kan spela mot andra spelare på nya banor. Därtill 

gjorde Massive tillägget World in Conflict: Soviet Assault, som lät spelare ta på sig rollen som 

de sovjetiska invasionsstyrkorna i singleplayer (det gick att spela som Sovjet i multiplayer 

redan då spelet släpptes). Detta gjordes delvis på grund av feedback från spelare som tyckte 

det var konstigt att man bara fick spela spelet ur en synvinkel. Ofta i ett RTS (real-time 
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strategy) får spelaren spela som alla sidor i en konflikt, exempel på det är tidigare nämnda 

Command & Conquer och StarCraft. Detta blev dock något kortare än vad som från början 

var tänkt, då tillägget utvecklades samtidigt som Massive blev sålt av Vivendi och sedan 

uppköpta av Ubisoft. 

4.2 Analys av resultat 

Vilka element har spelutvecklarna använt sig av för att styra spelarens beteende?  

Som vi tidigare har nämnt så använde sig spelutvecklarna på Massive av åtskilliga element då 

de utvecklade World in Conflict. De har bland annat använt sig av datamining för att förstå 

spelares reaktion och beteende när de spelare spelet; mer om det senare. 

Spelets estetik, det vill säga allt det som påverkar spelare på en undermedveten nivå lika 

mycket som på en medveten, spelar en stor roll i World in Conflict. Såsom respondenterna 

talar i de olika intervjuerna blir det tydligt att de har velat göra ett spel som är ett RTS (real-

time strategy) men som inte upplevs som det (Feber, 2011). Ett bra exempel på det är att 

kameran kontrolleras som i ett FPS (first-person shooter) (Gametrailers, 2007), vilket också är 

ett exempel på en av de teorier vi har tillämpat i vårt arbete, nämligen MDI. Interaktionen 

mellan spelet och spelare ska vara lättillgänglig, och den ska kunna vara snabb. Det ska vara 

enkelt att kontrollera enheter och funktionerna som gör att man snabbt kan kalla till 

förstärkningar är alltid tillgängliga. Detta blir en motsats till sådana RTS som kräver att 

spelaren ska kunna hålla reda på fler saker samtidigt och därför har ett mer krävande interface 

med en längre inlärningsprocess. World in Conflict är därför konstruerat för att kunna tilltala 

en publik som vanligtvis inte skulle ägna sig åt spel i genren RTS, och kan på så sätt skapa en 

större målgrupp än vad andra spel i genren kunnat göra. Spelet antas tilltala spelare som inte 

har det tålamod eller den tid som krävs för att bemästra ett traditionellt RTS. 

Det faktum att spelet bara har en väg att spela spelet och därmed en story, till skillnad från 

sådana RTS som låter dig spela ur flera synvinklar eller låter dig välja olika vägar, är också ett 

val Massive har gjort för att tilltala den ovannämnda sortens publik. Henrik Sebring (Feber, 

2011) pratar om spelet som ”maffigt och häftigt”, och säger att de ville göra ett spel som 

kunde se ut och låta som ett FPS, trots att det inte är det. Den logocentriska narrativstrukturen, 

alltså att spelaren inte kan styra spelets story, hjälper till att skapa detta. Massive ha kunnat 

lägga mer tid på att skapa en story som är bombastisk, och innehåller en stor batalj uppdelad i 

etapper på de flesta av banorna, till skillnad från RTS som har större fokus på många små 

strider. Detta kan även vara effektivt för att undvika den så kallade verfremdungseffekten, 

åtminstone för nya spelare som är vana vid andra genrer. Verfremdungseffekt, som är vad 

som händer när åskådaren intar en kritisk position till materialet, kan däremot bli ett problem 

för spelare som är vana vid mer komplicerade RTS. För dem kan spelet uppfattas som för 

enkelt, simpelt eller tar genren i en riktning som anpassar sig till en annan målgrupp än 

“sanna” RTS fans. Då spelet försöker bryta ny mark riskerar man att distansera sig från 

konservativa spelare. 
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För att motverka verfremdungseffekten har Massive skapat en egen värld och lagt mycket tid 

på att göra denna så detaljerad som möjligt, vilket ”Cinematics 1” nämnde. De politiska 

motivationerna bakom den sovjetiska invasionen förklaras på ett realistiskt sätt. De är inte 

bara en ond och ansiktslös krigsmaskin ute efter världsherravälde, utan en supermakt på 

gränsen till kollaps som på grund av kapprustningen känner att ett krig är oundvikligt, hellre 

än att tyst gå under i en finanskris. All teknologi som driver spelet är också faktorer gjorda för 

att förstärka verklighetskänslan. Det som nämndes under rubriken teknologi och funktioner 

gör att spelet framställer en värld som faktiskt påverkas av spelarens handlingar, något som på 

sätt och vis gör att banorna upplevs som realistiska. 

Spelet har deterministisk A.I. Detta gör utvecklingsprocessen av spelet betydligt lättare, men 

gör spelupplevelsen något mindre organisk då motståndet blir förutsägbart. Detta kan göra att 

alla karaktärers agerande i spelet upplevs som mindre mänskligt då de inte kan ta egna beslut 

eller överraska spelaren, bortsett från när spelutvecklarna har skapat en situation som ska vara 

oförutsägbar för spelaren. 

Hur har spelutvecklarna gått till väga för att samla in information om hur spelare 

kommer att spela spelet? 

Som vi har nämnt så har datamining i samband med speltestning vart en viktig del i att förutse 

spelares beteende. Vi konstaterade tidigare att det är viktigt att avgöra hur spelare interagerar 

med spelet och dess upplägg (det som kallas MDI) och det bästa sättet att göra det är i nuläget 

att utvinna data från speltestningar. Vad vi vet finns det inget alternativ till att samla in data i 

spel, datamining i speltestning ger data som är så exakta de kan bli utifrån spelets utformning. 

Kombinerat med det faktum att man direkt kan fråga de som spelar spelet om åsikter gör att 

man kan få fram fakta genom både människa och maskin. Massive gör enligt ”focus tester” 

även egna fokusgrupper under spelutvecklingen vilket ger möjlighet att få tillgång till 

kunskap om hur spelet kan användas för att se på problem och lösningar. Med detta hoppades 

spelutvecklarna kunna bilda en uppfattning om spelet som sedan kunde framföras när de 

försöker skapa PR. 

Producenten nämnde också hur de frekventerar communitys, och då försöker se vad spelare 

vill ha, men på ett sätt som är så pass diskret att man inte lägger orden i munnen på de spelare 

man pratar med. Detta blir ett sätt att kringgå den rationalitet som spelare kan tänkas ha; 

skulle man gå in och säga att man utvecklar ett spel kan man få fram åsikter om vad spelare 

tror sig vilja ha, men som kanske inte alls passar in på deras spel, medan en mer diskret 

diskussion får fram rationella åsikter om vad som fattas i spelvärlden och var eller hur det kan 

tillämpas. Rationalitet som teori (att vi drivs av en egen rationalitet) kan direkt tillämpas på 

spelare eftersom spelutveckling är baserat på vad spelare kan tänkas vilja ha, och sedan 

framställa PR som direkt motiverar potentiella kunder till att vilja uppleva spelet. 

Massive har även vänt sig till officiella spelligor, berättat att de utvecklar ett spel och frågat 

vad professionella spelare vill ha, då de känner att dessa är säkrare källor för vad bra spel 

borde innehålla. 
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Har man, efter att spelet väl släppts, försökt att i efterhand förbättra spelet? 

Hur motiverar man då spelare som inte uppskattar spelet när det släpps att ändå spela det? Det 

finns naturligtvis de som ogillar på att spelet kan upplevas som amerikaniserat och valet av 

Sovjetunionen som motståndare kan upplevas som något förlegat. Som tidigare nämnts 

gjordes tillägget Soviet Assault, för att tilltala den publik som tyckte det var märkligt att det 

inte gick att spela ur sovjeternas perspektiv (IGN, 2008). Den marknadsföring som användes 

för att motivera spelare att spela World in Conflict innan tillägget släpptes var annorlunda från 

marknadsföringen till originalspelet; New York trailern som var baserad på att använda 

mycket effekter och snabba klipp med det populära amerikanska bandet Audioslave som 

bakgrundsmusik. I kontrast till detta gjorde man videoklipp på ryska med balalajka som 

bakgrundsmusik och framställde de sovjetiska soldaterna som mer sympatiska för att 

marknadsföra tillägget. 

Därtill patchades spelet flera gånger och man la tid på att stödja communityt för att spelare 

skulle hålla spelet vid liv genom World in Conflicts mutliplayerdel på nätet. Då spels 

livslängd generellt är något som blivit viktigare på senare tid i och med att spelkampanjer i 

spels singleplayerdel blivit allt kortare föredrar Massive om spelare använder sig av World in 

Conflicts multiplayer-funktion. Helst till en sådan grad att det lockar fler spelare, vilket blir ett 

annat sätt att få PR. Spelets sista patch kom 2010, vilket betyder att Massive arbetade med att 

aktivt uppdatera i tre år efter att det hade släppts. 

Att stödja sitt community i spelbranschen blir då ännu ett rationellt val, både för spelbolaget 

som vill sälja fler kopior av spelet och spelarna då det finns större motivation för att fortsätta 

spela på nätet om det fungerar väl och stöds av spelutvecklarna. Ideellt för spelbolag är när ett 

spel blir så populärt att spelbolaget inte själva behöver hålla igång det online, utan det kan 

drivas av privatpersoners servrar, något som dock är ganska ovanligt. 
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5 Avslutande diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi vilka slutsatser vi har kommit fram till, därefter tar vi upp hur 

vidare forskning bör gå till. 

5.1 Diskussion 

Vi hade redan när arbetet med uppsatsen börjat utgått ifrån att spelutvecklare försöker 

kontrollera och förutse spelares beteende när de gör spel. Vi kan inte säga hur spelutvecklare 

arbetar generellt, men vi kan konstatera att Massive har försökt förutse hur spelare kommer att 

reagera och ta itu med de problem som läggs framför dem. De har inte bara försökt förutse 

vad spelare kommer att göra, utan när, hur och varför. Spelutvecklig är alltså mer komplicerat 

än vi hade förutsett. Ett syfte som också utvecklades under arbetets gång och egentligen inte 

fanns med från början var att ta reda på hur man får spelaren att bli investerad i spelets värld, 

handling och framför allt karaktärer. Detta är visserligen en stor del i att kontrollera beteende, 

men vi var inte medvetna om på hur många olika sätt det kunde ske. Att något som känns så 

oväsentligt som fågelsång har tagits i beaktning när man utvecklade spelet är både bevis på 

hur lite vi visste när vi påbörjade uppsatsen och hur detaljinriktat Massives arbete med World 

in Conflict har varit. 

Arbetet med uppsatsen har också pekat på något som vi frågade oss till en början, nämligen 

att sådant som är nyskapande ofta kommer från att ta två redan existerande genrer (i det här 

fallet traditionell RTS och FPS) och få dem att fungera tillsammans. En av World in Conflicts 

unikaste aspekter är att det kontrolleras, ser ut och låter som ett förstapersonsspel. Massives 

strategi har ända sedan Ground Control spelen vart att göra RTS (real-time strategy) som går 

bort ifrån mallen som satts av tidiga stora RTS, och återuppfinna genren. Eftersom de började 

göra spel när multiplayer i förstaperson blev riktigt stort (i och med exempelvis Quake III 

arena), spel som var kända för att spelas i rasande tempo, så har det kommit att reflekteras i 

deras arbete med RTS. Massive har tagit de delar av strategispel som är mer intensiva och fått 

dem att gå ännu snabbare. 

Vad vi heller inte kunnat förutse är hur nyskapande Massive har varit i sitt arbete med 

filmsekvenser. Som vi nämnt (och inte visste när arbetet med denna uppsatts började) har 

Massive ett eget team som gör filmsekvenser. Detta är dyrt, till och med i jämförelse med vad 

det vanligtvis brukar vara att driva en spelstudio, vilket gör att detta team konstant varierar i 

storlek i relation till hur arbetsintensiv deras situation är i ett givet tillfälle. Vi förstod tidigt 

deras avgörande roll i att skapa PR för World in Conflict, men visste inte hur viktig den rollen 

hade varit för att Massive skulle ha ett eget cinematics-team. 
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5.2 Vidare forskning 

Till att börja med skulle vi, om vi skulle forska vidare, vilja göra muntliga intervjuer på plats 

med de som har utvecklat spelet så att vi skulle kunna göra det arbete som vi från början 

planerade. Därtill skulle det vara intressant att göra de deltagarobservationer vi till en början 

pratade om, det vill säga att låta både personer som har spelat World in Conflict och de som 

aldrig har spelat spelet få göra det och därefter bli intervjuade med så öppna frågor som 

möjligt. Man skulle då kunna ta reda på om spelutvecklarna lyckats förutse och kontrollera 

spelarens beteende på det sätt som vi trodde att de skulle göra. Om det även finns de som 

fortfarande spelar spelet online skulle man även kunna ha med dem i en forskning, eftersom 

de borde känna till spelet nästan lika väl som spelutvecklarna, om det skulle vara så att de 

spelat World in Conflict sedan det släpptes. 

Man borde försöka lägga en studie på Massive vid ett tillfälle då spelbolaget inte är i ett 

kritiskt skeende i sitt arbete så att man skulle kunna ha tillgång till så stora delar av personalen 

som möjligt. Det skulle även vara intressant att göra denna studie på ett annat bolag och ett 

annat spel än World in Conflict för att se om arbetet och resultatet skulle skilja sig mellan 

olika spelutvecklare och i så fall på vilket sätt. 

Skulle man göra ett arbete på avhandlingsnivå skulle man kunna göra det på ett spel i mycket 

större skala, såsom World of Warcraft vilket har flera miljoner användare som ska hanteras 

dagligen och tas hänsyn till när man uppdaterar spelet. Vad gör ett företag som Blizzard 

Entertainment för att kontrollera beteende, speciellt då de ska hantera med många spelare som 

interagerar med varandra. Och hur gör man en hel värld som spelarna ska vistas i levande till 

en sådan grad att den blir något som spelare vill återvända till om och om igen. 

Vi har även avgränsat oss till att bara prata med personal som har haft nyckelroller i 

utvecklingen av spelet. Man skulle kunna göra ett arbete som tillämpar organisationsteori, där 

man undersöker spelbolagets personalpolitik och vad som motiverar personal som står lägre i 

hierarkin till att jobba på ett spelbolag, hur de hamnade där, och vad de hoppas uppnå.   
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Frågor till cinematics director 

 

1, Vad jobbar du med och hur länge har du haft den positionen? 

2, Vad gör ni för att hålla kvar spelarens intresse under spelets gång? 

3, Vilken var er primära målgrupp? 

4, Hur har ni lagt upp berättandet i spelet? 

- Varför har ni lagt upp det som ni har? 

- Känner ni att den har fungerat? 

- Varför/varför inte? 

5, Vad gör ni för att få spelaren investerad i spelets story? 

6, Vad är viktigast för er/ert spel: bra story eller bra spelmekanik? 

7, Varför är spelet på engelska? 

8, Vilka delar av spelet går att ändra i inställningar? 

9, Sökte ni upp information och feedback via communities för att förbättra spelet? 

- Varför? 

- Hur? 

10, Vilka element har ni använt er av för att fånga spelaren emotionellt? 

11, Vad har ni tagit bort under spelets utveckling? Finns det videosekvenser som inte användes eller 

planerade ni att göra videosekvenser men som aldrig blev av? 
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Bilaga 2 

Frågor till focus tester 

 

1, Vad jobbar du med och hur länge har du haft den positionen? 

2, Använder ni er utav datamining för att samla in data under utvecklingen av spelet? 

- Ifall ja, hur gick ni tillväga? 

3, Vilken var er primära målgrupp? 

4, Hur använder ni er av speltestning? 

- Hur gick ni tillväga och varför använde ni er av det? 

5, Hur har efterarbetet fungerat? 

6, Vad är viktigast för er/ert spel: bra story eller bra spelmekanik? 

7, Vilka delar av spelet går att ändra i inställningar? 

8, Varför finns det fusk i spelet? (så som Wingame, Unlockallmaps och Camerafreedom) 

9, Varför har spelet olika svårighetsgrader? 

10, Hur gör ni för att hindra att spelare använder buggar? 

11, Hur gör ni för att få spelare att vilja genomföra sidoobjektiv eller spela på en högre 

svårighetsgrad? Finns det någon belöning för spelaren? 

12, Hur håller man balansen mellan att “hålla spelaren i handen” och göra spelet för 

svårspelat/svårbegripligt? 

13, Blir spelets berättelse begränsad av att det måste följa en förbestämd väg, och kan det påverka 

spelaren? 

14, Finns det några “knep” för att få spelaren att vilja spela igenom spelet och t.o.m. spela om det? 

 

  



Kontrollerad frihet i datorspel 

- Hur spelutvecklare styr dig genom din spelupplevelse 

 

34 

 

Bilaga 3 

Frågor till lead game designer 

 

1, Vad jobbar du med och hur länge har du haft den positionen? 

2, Använder ni er utav datamining för att samla in data under utvecklingen av spelet? 

- Ifall ja, hur gick ni tillväga? 

3, Vad gör ni för att hålla kvar spelarens intresse under spelets gång? 

4, Vilken var er primära målgrupp? 

5, Hur har ni lagt upp berättandet i spelet? 

- Varför har ni lagt upp det som ni har? 

- Känner ni att den har fungerat? 

- Varför/varför inte? 

6, Använder ni er av speltestning? 

- Hur gick ni tillväga och varför använde ni er av det? 

7, Hur har efterarbetet fungerat? 

8, Vad är viktigast för er/ert spel: bra story eller bra spelmekanik? 

9, Varför är spelet på engelska? 

10, Vad var viktigt när ni designade spelets AI? 

11, Vad var viktigt när ni designade spelets HUD? 

12, Fanns det flera versioner av spelets interface? 

13, Hur öppet är spelet för ändringar av interfacet (av spelare)? 

14, Varför finns det fusk i spelet? (så som Wingame, Unlockallmaps och Camerafreedom) 

15, Varför har spelet olika svårighetsgrader? 

16, Hur gör ni för att hindra att spelare använder buggar? 

17, Sökte ni upp information och feedback via communities för att förbättra spelet? 

- Varför? 

- Hur? 

18, Vilka element har ni använt er av för att fånga spelaren emotionellt? (Manus/story, estetik, design, 

musik, val av skådespelare, speleffekter etc) 

19, Varför har ni med secondary objectives i World in conflict? 
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20, Hur hanterar ni kunder som inte har internet om spelet behöver patchas eller på annat sätt kräver 

uppkoppling? 

21, Hur håller man balansen mellan att “hålla spelaren i handen” och göra spelet för 

svårspelat/svårbegripligt? 

22, Vad har ni tagit bort under spelets utveckling? 

23, Blir spelets berättelse begränsad av att det måste följa en förbestämd väg, och kan det påverka 

spelaren? 

24, Hur gör ni för att få spelare att vilja genomföra sidoobjektiv eller spela på en högre 

svårighetsgrad? Finns det någon belöning för spelaren?  

25, Hur kommer det sig att ni har valt att inte ha med en traditionell form av resurshantering i spelet?  

26, Finns det tidigare spel inom genren RTS och/eller andra genrer som ni använt som inspiration eller 

som påverkat beslutstagandet i spelets utveckling? 

27, Varför har spelet inget skirmish-läge? 
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Bilaga 4 

Frågor till lead level designer 

 

1, Vad jobbar du med och hur länge har du haft den positionen? 

2, Använder ni er utav datamining för att samla in data under utvecklingen av spelet? 

- Ifall ja, hur gick ni tillväga? 

3, Vad gör ni för att hålla kvar spelarens intresse under spelets gång? 

4, Hur har ni lagt upp berättandet i spelet? 

- Varför har ni lagt upp det som ni har? 

- Känner ni att den har fungerat? 

- Varför/varför inte? 

5, Använder ni er av speltestning? 

- Hur gick ni tillväga och varför använde ni er av det? 

6, Hur har efterarbetet fungerat? 

7, Vad är viktigast för er/ert spel: bra story eller bra spelmekanik? 

8, Vad var viktigt när ni designade spelets AI? 

9, Vad var viktigt när ni designade spelets HUD? 

10, Fanns det flera versioner av spelets interface? 

11, Hur öppet är spelet för ändringar av interfacet (av spelare)? 

12, Varför har spelet olika svårighetsgrader? 

13, Sökte ni upp information och feedback via communities för att förbättra spelet? 

- Varför? 

- Hur? 

14, Vilka element har ni använt er av för att fånga spelaren emotionellt? (Manus/story, estetik, design, 

musik, val av skådespelare, speleffekter etc) 

15, Varför har ni med secondary objectives i World in conflict? 

16, Hur hanterar ni kunder som inte har internet om spelet behöver patchas eller på annat sätt kräver 

uppkoppling? 

17, Hur håller man balansen mellan att “hålla spelaren i handen” och göra spelet för 

svårspelat/svårbegripligt? 

18, Vad har ni tagit bort under spelets utveckling? 
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19, Blir spelets berättelse begränsad av att det måste följa en förbestämd väg, och kan det påverka 

spelaren? 

20, Hur gör ni för att få spelare att vilja genomföra sidoobjektiv eller spela på en högre 

svårighetsgrad? Finns det någon belöning för spelaren?  

21, Hur kommer det sig att ni har valt att inte ha med en traditionell form av resurshantering i spelet? 

22, Finns det tidigare spel inom genren RTS och/eller andra genrer som ni använt som inspiration eller 

som påverkat beslutstagandet i spelets utveckling? 

23, Varför har spelet inget skirmish-läge? 
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Bilaga 5 

Frågor till lead software designer 

 

1, Vad jobbar du med och hur länge har du haft den positionen? 

2, Använder ni er utav datamining för att samla in data under utvecklingen av spelet? 

- Ifall ja, hur gick ni tillväga? 

3, Vilken var er primära målgrupp? 

4, Hur har ni lagt upp berättandet i spelet? 

- Varför har ni lagt upp det som ni har? 

- Känner ni att den har fungerat? 

- Varför/varför inte? 

5, Använder ni er av speltestning? 

- Hur gick ni tillväga och varför använde ni er av det? 

6, Hur har efterarbetet fungerat? 

7, Vad är viktigast för er/ert spel: bra story eller bra spelmekanik? 

8, Varför är spelet på engelska? 

9, Vad var viktigt när ni designade spelets AI? 

10, Vad var viktigt när ni designade spelets HUD? 

11, Fanns det flera versioner av spelets interface? 

12, Hur öppet är spelet för ändringar av interfacet (av spelare)? 

13, Varför finns det fusk i spelet? (så som Wingame, Unlockallmaps och Camerafreedom) 

14, Varför har spelet olika svårighetsgrader? 

15, Hur gör ni för att hindra att spelare använder buggar? 

16, Sökte ni upp information och feedback via communities för att förbättra spelet? 

- Varför? 

- Hur? 

17, Vilka element har ni använt er av för att fånga spelaren emotionellt? (Manus/story, estetik, design, 

musik, val av skådespelare, speleffekter etc) 

18, Varför har ni med secondary objectives i World in conflict? 
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19, Hur hanterar ni kunder som inte har internet om spelet behöver patchas eller på annat sätt kräver 

uppkoppling? 

20, Hur håller man balansen mellan att “hålla spelaren i handen” och göra spelet för 

svårspelat/svårbegripligt? 

21, Vad har ni tagit bort under spelets utveckling? 

22, Blir spelets berättelse begränsad av att det måste följa en förbestämd väg, och kan det påverka 

spelaren? 

23, Hur gör ni för att få spelare att vilja genomföra sidoobjektiv eller spela på en högre 

svårighetsgrad? Finns det någon belöning för spelaren?  

24, Hur kommer det sig att ni har valt att inte ha med en traditionell form av resurshantering i spelet? 

25, Finns det tidigare spel inom genren RTS och/eller andra genrer som ni använt som inspiration eller 

som påverkat beslutstagandet i spelets utveckling? 

26, Varför har spelet inget skirmish-läge? 
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Bilaga 6 

Frågor till manusförfattare 

 

1, Vad jobbar du med och hur länge har du haft den positionen? 

2, Vad gör ni för att hålla kvar spelarens intresse under spelets gång? 

3, Vilken var er primära målgrupp? 

4, Hur har ni lagt upp berättandet i spelet? 

- Varför har ni lagt upp det som ni har? 

- Känner ni att den har fungerat? 

- Varför/varför inte? 

5, Vad gör ni för att få spelaren investerad i spelets story? 

6, Vad är viktigast för spelet: bra story eller bra spelmekanik? 

7, Varför är spelet på engelska? 

8, Vad har ni tagit bort under spelets utveckling? 

9, Blir spelets berättelse begränsad av att det måste följa en förbestämd väg, och kan det påverka 

spelaren? 

10, Finns det andra faktorer än handling som kan påverka spelarens upplevelse av spelet positivt, 

medvetet och undermedvetet? 
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Bilaga 7 

Frågor till producent 

 

1, Vad jobbar du med och hur länge har du haft den positionen? 

2, Vad gör ni för att hålla kvar spelarens intresse under spelets gång? 

3, Vilken var er primära målgrupp? 

4, Varför har spelet en story? 

5, Hur har ni lagt upp berättandet i spelet? 

- Varför har ni lagt upp det som ni har? 

- Känner ni att den har fungerat? 

- Varför/varför inte? 

6, Vad gör ni för att få spelaren investerad i spelets story? 

7, Hur använde ni er av speltestning? 

- Varför gjorde ni på det sättet? 

8, Hur har efterarbetet fungerat? 

9, Vad är viktigast för er/ert spel: bra story eller bra spelmekanik? 

10, Varför är spelet på engelska? 

11, Vad var viktigt när ni designade spelets interface? 

12, Sökte ni upp information och feedback via communities för att förbättra spelet? 

- Varför? 

- Hur? 

13, Vilka element har ni använt er av för att fånga spelaren emotionellt? (Manus/story, estetik, design, 

musik, val av skådespelare, speleffekter etc) 

14, Varför använder ni er av secondary objectives i World in conflict? 

15, Vad gör ni för att hindra piratkopiering? 

16, Hur hanterar ni kunder som inte har internet om spelet behöver patchas eller på annat sätt kräver 

uppkoppling? 

17, Hur håller man balansen mellan att “hålla spelaren i handen” och göra spelet för 

svårspelat/svårbegripligt? 

18, Vad har ni tagit bort under spelets utveckling? 
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19, Blir spelets berättelse begränsad av att det måste följa en förbestämd väg, och kan det påverka 

spelaren? 

20, Hur gör ni för att få spelare att vilja genomföra sidoobjektiv eller spela på en högre 

svårighetsgrad? Finns det någon belöning för spelaren?  

21, Hur kommer det sig att ni har valt att inte ha med en traditionell form av resurshantering i spelet? 

22, Finns det tidigare spel inom genren RTS och/eller andra genrer som ni använt som inspiration eller 

som påverkat beslutstagandet i spelets utveckling? 

23, Varför har spelet inget skirmish-läge? 
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Bilaga 8 

Frågor till singleplayer leads 

 

1, Vad jobbar du med och hur länge har du haft den positionen? 

 

2, Använder ni er utav datamining för att samla in data under utvecklingen av spelet? 

- Ifall ja, hur gick ni tillväga? 

3, Vad gör ni för att hålla kvar spelarens intresse under spelets gång? 

 

4, Vilken var er primära målgrupp? 

5, Hur har ni lagt upp berättandet i spelet? 

- Varför har ni lagt upp det som ni har? 

- Känner ni att den har fungerat? 

- Varför/varför inte? 

- Vad gör ni för att få spelaren investerad i spelets story? 

6, Hur använder ni er av speltestning? 

- Hur gick ni tillväga och varför använde ni er av det? 

7, Hur har efterarbetet fungerat? 

 

8, Vad är viktigast för er/ert spel: bra story eller bra spelmekanik? 

 

9, Varför är spelet på engelska? 

 

10, Vad var viktigt när ni designade spelets AI? 

11, Vad var viktigt när ni designade spelets HUD? 

12, Fanns det flera versioner av spelets interface? 

13, Hur öppet är spelet för ändringar av interfacet (av spelare)? 

14, Varför finns det fusk i spelet? (så som Wingame, Unlockallmaps och Camerafreedom) 

15, Varför har spelet olika svårighetsgrader? 

16, Hur gör ni för att hindra att spelare använder buggar? 

17, Sökte ni upp information och feedback via communities för att förbättra spelet? 

- Varför? 

- Hur? 

 



Kontrollerad frihet i datorspel 

- Hur spelutvecklare styr dig genom din spelupplevelse 

 

44 

 

18, Vilka element har ni använt er av för att fånga spelaren emotionellt? (Manus/story, estetik, design, 

musik, val av skådespelare, speleffekter etc) 

19, Varför har ni med secondary objectives i World in conflict? 

20, Hur hanterar ni kunder som inte har internet om spelet behöver patchas eller på annat sätt kräver 

uppkoppling? 

21, Hur håller man balansen mellan att “hålla spelaren i handen” och göra spelet för 

svårspelat/svårbegripligt? 

22, Vad har ni tagit bort under spelets utveckling? 

23, Blir spelets berättelse begränsad av att det måste följa en förbestämd väg, och kan det påverka 

spelaren? 

24, Hur gör ni för att få spelare att vilja genomföra sidoobjektiv eller spela på en högre 

svårighetsgrad? Finns det någon belöning för spelaren?  

25, Hur kommer det sig att ni har valt att inte ha med en traditionell form av resurshantering i spelet? 

26, Finns det tidigare spel inom genren RTS och/eller andra genrer som ni använt som inspiration eller 

som påverkat beslutstagandet i spelets utveckling? 

27, Varför har spelet inget skirmish-läge? 

 


