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Sammanfattning 
I den här uppsatsen redovisar jag min undersökning av inlevelse (immersion) och vad det 
är som bryter den. En spelvärld är tänkt att stödja spelarens inlevelse, inte bryta 
den, ”creatures do not exist in a vacuum” (Carter, K). Jag lägger fram olika avbrott 
(Design avbrott, Grafiska avbrott och Effekt avbrott ) mot inlevelse i spel baserade på 
litteratur och artiklar av b.la. Adams E, Carter K och Sutherland J. Jag undersöker sedan 
vilka eller vilket avbrott som spelare anser påverkar inlevelse mest. Jag jobbar både 
kvalitativt och kvantitativt utifrån hypotesen att designbrott är det inlevelsebrott spelare 
anser påverkar inlevelse mest negativt. Resultaten visar att hypotesen stämmer men också 
att det är stora skillnader i hur de olika brotten uppfattas beroende på vilken typ av spel 
de förekommer i. En bra story i ett spel ansågs mycket viktigare i ett rollspel än i ett Fps-
spel (first person shooter).  

 
Nyckelord: Spelvärldar, inlevelse, design brott, Immersion 
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Inledning 

Något som alltid fascinerat mig är människans förmåga att leva sig in i en fantasi, att 
drömma sig bort. Det kan vara när spelaren spelar ett spel, läser en bok eller när han ser 
på en fotbollsmatch. För en stund är bokens värld eller fotbollens regler verkliga för oss. 
Spelaren/läsaren/publiken är för ett tag helt omedveten om sin omgivning, det enda som 
spelar någon roll är det vi, spelarna, lever oss in i och det är för oss en i högsta grad 
verklig upplevelse. I detta tillstånd krävs det en avsevärd händelse för att bryta vår 
inlevelse. 
 
Spelaren vet rent logiskt att den enorma draken som störtdyker ner mot oss i dataspelet 
inte är verklig, den är bara en del av spelet. Vi vet också att vi inte kan påverka hur boken 
ska sluta eller göra något åt reglerna i fotboll som säger att spelarna inte får sparka bollen 
utanför den vita kantlinjen. Vi vet att alla dessa saker är fantasi, att dessa regler och 
drakar bara finns i vårt medvetande men det hindrar oss inte från att drömma.  
 
Sen, plötsligt, är drömmen över. Vi förlorar vår inlevelse. Vi sitter i våra vanliga liv och 
stirrar på en dataskärm eller ner i en bok. Samma sak utspelar sig fortfarande på skärmen. 
Draken har redan öppnat gapet för att flambera oss. Men nu är det bara en karaktär vi 
skapat i spelet. Det känns inte alls lika angeläget att draken anfaller. Vi kan alltid ladda 
en sparad fil, återuppväcka vår karaktär, köpa mer helande drycker och försök igen.  
 
Gee tar upp precis den här distinktionen i sin bok ” What video games have to teach us 
about learning and literacy ”. Han diskuterar där de olika skillnaderna mellan våra 
verkliga identiteter och våra virtuella identiteter. ”It is a diversion into the virtual identity 
(“Bead Bead”), the real identity (“James Paul Gee”) and the projected identity (“James 
Paul Gee as Bead Bead”)” (Gee). Projektionen av känslor och tankar förekommer mellan 
de olika identiteterna enligt Gee. Men han understryker också projektionen sker från den 
verkliga identiteten till den virtuella. Spelaren tänker sig in i spelet, tar på sig rollen av 
sin virtuella identitet och upplever inlevelse (immersion).   

Syfte 

Vad jag försöker göra i den här uppsatsen är att förklara vad det är som gör att inlevelsen 
i dataspel bryts. Varför är vi helt indraga i en spelvärld ena stunden för att i nästa sitta i 
vårt hem framför en dator? Jag vill veta var det är spelarna anser är de mest avgörande 
faktorerna till att ett spel saknar inlevelse eller är svårt att leva sig in i. 
 
Hypotes: Om det går att hitta en återkommande faktor som har en väldigt negativ 
inverkan på inlevelse så skulle det ge större chanser att skapa bättre spel i framtiden. I 
betydelsen; spel som gör det lättare för en spelare att leva sig in i dem. Det kommer med 
stor sannolikhet aldrig att gå att skapa ett spel där inlevelse aldrig bryts. Det finns för 
många yttre faktorer som påverkar inlevelsen. Exempelvis har jag själv väldigt svårt att 
leva mig in i ett medeltida rollspel när en ambulans dundrar förbi precis utanför fönstret 
med sirenerna tjutande.  
 



 

 2 

Det jag försöker ta reda på är främst vilka faktorer inne i själva spelvärlden som påverkar 
inlevelse. Det skulle vara ett, för mig, omöjligt arbete att undersöka vilka yttre faktorer 
som påverkar inlevelse då dataspel spelas i så vitt skilda miljöer. Det är väldigt stor 
skillnad på yttre faktorer om man jämför en liten flicka som kör rallyspel hemma i 
vardagsrummet hos sin mamma och en affärsman som spelar på sin mobil på vägen till 
jobbet. Det jag är intresserad av är faktorer som återkommer från spel till spel och 
faktorer som flera spelare upplever påverkar deras inlevelse. 
 
Att veta vilka faktorer i dataspel som påverkar inlevelse negativt och hur allvarliga olika 
faktorer är skulle var en stor fördel för de som utvecklar datorspel. Ett spel som spelaren 
kan leva sig in, vare sig det gäller dataspel eller sporter som fotboll, är en bidragande 
förutsättning för att de ska tycka att det är underhållande. Genom att identifiera vad som 
påverkar inlevelse negativt är det min förhoppning att med denna uppsats bidra till att 
göra spel mer levande och underhållande.  

Frågeställning 
När jag började studera spelvärldar (för över tio år sedan när jag var spelledare för första 
gången för Dungeons and Dragons (Tactical Studies Rules 1974)) så var min första fråga: 
Varför är vissa spelvärldar så levande att det känns som om du passerar igenom dem, som 
om de är fungerande världar i sig? Spelaren får intrycket av att spelvärlden var aktiv långt 
innan det att hans karaktär dök upp i världen och att den kommer att vara aktiv långt efter 
det att spelaren lagt ifrån sig spelet.  
 
Ett bra exempel på detta är Half Life (Valve 1998). Där består spelvärlden av 
forskningsanläggningen “Black Mesa” som är under attack av både utomjordingar och 
soldater ur specialstyrkorna. Spelaren måste försöka undvika eller besegra båda sidorna 
för att ta sig ut ur anläggningen levande. Det går tydligt att se när du kommer in i ett 
område vilken faktion som ockuperar det. Är området under utomjordingarnas kontroll 
t.ex. så växer underliga blommor ut ur väggarna, ljuset kommer från biologiska lysrör 
och vardagliga ting som tunnor har blivit absorberade av ett äckligt grön material. Ju 
längre in i utomjordingarnas områden spelaren tränger så blir “infektionen” värre. 
Spelaren för känlsan av att utomjordingarna har en avancerad agenda. Att spelare bara 
passerar genom en liten del av något mycket större. 
 
Andra spelvärldar ger en nästan helt motsatt upplevelse. Spelaren får snarare intrycket av 
att allt hänger på hans karaktär. Inget verkar röra sig eller förändras tills det att spelare 
kommer i närheten av det. Så fort han vänder ryggen till så känns det som om spelvärlden 
fryser, allt är dött. Spelvärlden har inget liv.  
 
Ett exempel på detta kan hämtas från The elder scrolls 4: Oblivion (Bethesda Game 
Studios 2006). Oblivion är uppbyggt så att alla fienders styrka bestämms av spelarens 
styrka. När din karaktär blir mäktigare så kommer också alla fiender bli det, omedelbart. 
Det spelare alltså ingen roll om du anfaller draken klädd i trasorna du har på dig när du 
börjar spelet eller om du samlar ihop en arme och klär dig i den bästa magiska 
utrustningen Oblivion har att erbjuda. Draken kommer vara lika svår/lätt att besegra hur 
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du än gör. Spelvärlden hänger helt på spelarens axlar och den förändras aldrig om inte 
spelaren gör det. Utan spelaren skulle världen stå still. 
 
Det kan argumenteras att spelvärlden alltid står still om inte spelare gör något. Detta 
stämmer för det mesta, men med bra design i ett spel så ska spelaren inte märka det. 
“You don´t have to build a complete darwinian eco system, it only has to look like it” 
(Carter, K).  
 
Min första tanke när jag började studera spelvärldar var att försöka ta reda på vad det är 
som gör en spelvärld bra. Vad som gör den levande? Problemet med att ta sig an 
spelvärldar från den utgångspunkten är att det finns lika många åsikter om vad som är en 
bra spelvärld som det finns spelare. Det som jag tycker är bra i en spelvärld kan en annan 
spelare tycka är dåligt eller inte ens lägga märke till. En spelvärld som jag totalt lever mig 
i och njuter av att spendera tid i kan för en annan spelare helt sakna lockelse. 
 
Genom detta resonemang om bra spelvärldar är det lika svårt att försöka hitta vad spelare 
tycker förstör inlevelsen i en spelvärld. Vad jag istället försöker inrikta mig på är själva 
brytpunkten mellan en spelvärld och en spelares inlevelse. Vad är det som gör att spelares 
inlevelse bryts? Finns det någon återkommande faktor som återkommer för en stor del av 
spelvärldarna? Jag vill hitta faktorer i spelvärldar som påverkar inlevelse negativt. 
 
Vad är det då i en spelvärld som bryter inlevelse? För att kunna testa vilka faktorer som 
påverkar så har jag valt att dela upp avbrotten i tre större kategorier. Kategorierna är 
inspirerade från den teori jag studerade innan jag började skriva uppsatsen, främst från 
On Game Design (Rollings och Adams 2003) och ”Living Worlds: The Ecology of Game 
Design” (Carter 2007). Kategorierna är också inspirerade av mitt eget spelande och mina 
egna erfarenheter av spelvärldar både från innan jag började arbeta på uppsatsen och från 
spelvärldar jag besökt med avsikt att studera hur världen där är uppbyggd och fungerar. 
 
Hur en spelare uppfattar de olika avbrotten är något som beror på spelaren själv. De är i 
högsta grad subjektiva brott. Men det är också meningen med dem. Alla val du som 
spelare kan leva dig in i en spelvärld eller om du tycker den är helt död är subjektiva. Jag 
vill visa på att vissa avbrott påverkar de flesta spelare mer och oftare än andra. 
 
För att kunna ställa upp en fungerade och lättförstålig hypotes har jag valt att presentera 
och gå igenom de olika avbrotten jag ställt upp innan jag lägger fram min hypotes. Detta 
för att göra uppsatsen mer lättläst. 
 

1. Grafiska avbrott 

Grafiska avbrott står för saker i spelvärlden som ser fel ut. Det kan vara att en 
karaktärsanimation som inte ser helt rätt ut eller att den är rent trasig med leder som böjer 
sig i omöjliga vinklar. När en karaktär i ett spel talar så förväntar vi oss vissa rörelser. Vi 
vet hur tal ser ut, även om det är ett språk vi inte förstår. När munrörelserna inte ser ut 
som vi förväntar oss så bryts illusionen väldigt effektivt. 
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Det finns också saker som texturer eller färger som inte stämmer in. Något som är färgat 
rosa i en annars helt grön djungel sticker ut otroligt mycket. Om det inte finns en bra 
anledning för det rosa så kommer det påverkar inlevelse negativt. Ljussättning spelar in 
på ett liknande sätt. Är spelare ute och går i skogen vid midnatt så förväntar han sig att 
det skall vara beckmörkt. Inte passande skymningsljus.  
 
Ett vanligt svar när jag förklarat den här kategorin för människor är: ”Du menar dålig 
grafik?”. Men det är att misstolka kategorin. Det viktiga är att grafiken håller en enhetlig 
stil. För att ge ett exempel så har spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment 2004) 
en väldigt säregen grafisk stil. De tecknade karaktärerna är väldigt färgstarka och har 
kraftiga, kantiga drag. Denna grafiska stil följs sen genom hela spelet. Alla områden och 
alla invånare i spelvärlden passar in i den och spelare kan direkt identifiera den som 
tillhörande World of Warcrafts (Blizzard Entertainment 2004) spelvärld. Ett exempel på 
hur en spelvärld kan påverka inlevelse negativt genom denna kategori är 
stridsanimationerna i samma spel. När en spelare anfaller en annan spelare med ett vapen 
så utför den anfallande karaktären en stridsanimation där han/hon hugger motståndaren 
med ett vapen. När motståndaren registrerar träffen så spelas en effekt upp för att 
markera träffen. Det kan dock hända att animationen för anfall och den för träff spelas 
upp med fem sekunders mellanrum och att när de spelas upp så står de två karaktärerna 
med ryggen mot varandra på var sin sida en stenmur. Detta beror på tekniska problem 
som sen går ut över grafiken. 
 
 Eftersom World of Warcraft (Blizzard Entertainment 2004) är ett MMO (massive 
multiplayer online) spel så spelas det över Internet av flera spelare samtidigt. Just World 
of Warcraft (Blizzard Entertainment 2004) har flera miljoner spelare aktiva samtidigt. 
Enligt Blizzards egen statistik från deras hemsida har World of Warcraft nu över elva 
miljoner aktiva spelare. Dessa spelare har olika hastigheter på sina uppkopplingar till 
Internet.  För att göra spelet rättvist (samma förutsättningar för båda spelarena att vinna 
striden) så räknar de två datorerna ut om en attack är en träff i det ögonblicket spelaren 
trycker på ikonen för att anfalla. Även om det är en träff kan det dock ta tid för 
motståndarens dator att få informationen. Detta leder till en situation som påverkar 
inlevelsen negativt. 
 

2. Design avbrott 
Design avbrott kan också kallas logiska avbrott även om det är något missvisande då alla 
kategorier jag använder i denna uppsats kan tolkas som logiska avbrott( Med logiska 
avbrott menar jag företelser som inte följer spelvärlden logik; en volvo 740 hör inte 
hemma i Tolkiens Middel Earth). Med designbrott menar jag saker i spelets uppbyggnad 
och föremål i spelvärlden som inte fungerar som spelare förväntar sig. Om du i spelet 
mullrar fram i din 50 tons pansarvagn så blir du något förvånad när du försöker ramma en 
gräshydda och kommer till ett tvärt stopp utan att hyddan tar minsta skada.  
 
Ett exempel på design avbrott hämtat från spelet Oblivion (Bethesda/ZeniMax 2006) är 
hur vakterna i spelet fungerar. Spelet är ett rollspel som ger dig stor frihet (i spel 
sammanhang) i vad du kan göra i spelvärlden. Något underligt är dock att när du begår ett 
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brott så vet alla vakter i världen genast om det. Om du stjäl en silvergaffel från ett tomt 
hus mitt ute i ödemarken, långt från några vittnen, så kommer omedelbart alla vakter i 
hela spelvärlden veta om det. Så fort du sedan kommer inom synhåll från någon av dem 
så kommer du bli gripen. Det ges aldrig någon förklaring till varför alla vakter är 
allvetande men det är något som regelbundet gör en spelare frustrerad. 
 
Det finns också många design avbrott som är där av en uppenbar anledning. Det bästa 
exemplet jag kan hitta är så kallade osynliga väggar. Med termen osynliga väggar menas 
de platser i spelet som gränsar till områden spelaren inte får beträda. De markerar var 
spelvärlden slutar. Vi förstår varför de finns där (det skulle vara tekniskt orealistiskt att 
ha en oändlig spelvärld) men när vi springer i dem så påverkar de ofta inlevelsen negativt. 
De kan dock utföras på olika sätt med väldigt varierande resultat på hur de påverkar 
inlevelsen. Två exempel på hur problemet hanteras finns i spelen World of Warcraft 
(Blizzard Entertinmeant 2004) och Oblivion (Bethesda/ZeniMax 2006). 
 
I Oblivion (Bethesda/ZeniMax 2006) så tar spelvärlden väldigt tydligt slut. När din 
karaktär når slutet så springer den in i en osynlig vägg. Plötsligt är det omöjligt att få 
karaktären att röra sig längre i den riktningen. En liten textruta dyker upp mitt på skärmen 
och informerar spelaren om att världen tar slut här.  
 
I World of Warcraft (Blizzard Entertinmeant 2004) finns en lika effektiv men mycket 
subtilare lösning. Gränsen för spelvärlden består av oceaner. En karaktär kan bara simma 
ett visst avstånd från kusten innan den drabbas as ”Fatigue” (utmattning). När den 
varningen dyker upp betyder det att karaktären måste vända om eller så kommer den att 
drunkna.  
 
Båda lösningarna är lika effektiva i att visa upp spelvärldens storlek. Men de är väldigt 
olika i det hur de påverkar inlevelsen i spelet.  
 

3. Effekt avbrott 

 
Här återfinns saker som musik, ljudeffekter och explosioner. När bakgrundsmusiken i ett 
spel, vare sig det är rockmusik eller ljudet av syrsor, inte passar till spelvärlden så 
påverkar det inlevelsen negativt. Det har uppstått en logiskt avbrott. Ljuden vi förväntade 
oss låter fel eller uteblir helt. Ljudeffekter och bakgrundsmusik i spel är något vi väldigt 
sällan lägger märke till under tiden vi spelar men när de försvinner eller plötsligt ändras 
så uppmärksammar vi dem desto mer. 
 
Vi har ofta en uppfattning om hur vi tror att saker låter. De allra flesta av oss har någon 
gång hört hur till exempel ett maskingevär låter genom tv och film. När du sen spelar ett 
spel där din karaktär skjuter utomjordingar med ett tungt maskingevär så har spelaren en 
förväntning på hur det bör låta. Om det sen låter som en häftapparat så påverkar det 
inlevelsen negativt. 
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Det finns också effekter i den här kategorin som tydligt bryter mot inlevelsen, men gör 
det för ett mycket gott skäl. Ett exempel från World of Warcraft (Blizzard Entertinmeant 
2004) är vissa karaktärers ”Stealth” (smygande) förmågor. Vissa karaktärer i spelet kan 
bli osynliga och smyga sig upp bakom andra spelare för att utföra förödande attacker mot 
dem. För att andra spelare ska ha en chans har spelutvecklarna lagt in ett svagt 
varningsljud när en osynlig karaktär kommer väldigt nära (När/om du upptäcker dem är 
också baserat på andra faktorer som nivå på din karaktär och vilka talangval du gjort i 
spelet). En väldigt distinkt men låg ljudeffekt spelas upp och du kan om du är skicklig 
undvika attacken. 
 
Den här ljudeffekten kan inte förklaras som tillhörande spelvärlden. Men den är väldigt 
viktig spelmekaniskt. Utan den skulle de karaktären som kan bli osynlig bli för mäktiga. 
Andra karaktärer skulle inte ha någon chans.  
 

4. Andra avbrott 

Med de tre ovanstående (Grafiska avbrott, Design avbrott och Effekt avbrott) 
kategorierna tror jag att jag har täckt de största faktorerna till varför en spelvärld kan 
påverka inlevelsen negativt. Jag anser dock att det i en undersökning är nödvändigt att ge 
utrymme för andra brott. Detta för att täcka upp faktorer som inte passar in i någon av de 
tre kategorierna. 
 

Hypotes 

Efter att ha ställt upp de tre kategorierna av avbrott (Grafik avbrott, Design avbrott och 
Effekt avbrott) så var nästa steg att testa dem. Jag vill se vilken av de tre kategorierna 
(om någon av dem) som har mest negativ påverkar på inlevelsen i dataspel. Enligt mina 
egna erfarenheter är det design avbrott som har störst negativ påverkar på inlevelsen. I 
detta ta jag stöd från Kevin Carters artikel: ”Living Worlds: The Ecology of Game 
Design”. Han skriver där om hur grafik och effekter visserligen påverkar inlevelse men 
inte alls i samma utsträckning som de små detaljerna i spelvärlden. Hur vi har en inlärd 
uppfattning om hur de små sakerna bör fungera. ”Surprisingly, this kind of immersion 
has little to do with graphics “(…)” It has more to do with subtle elements borrowed from 
the real world.” (“Living Worlds: The Ecology of Game Design” Kevin Carter 2007)  
 
Baserat på detta så bestämde jag mig för att jobba utifrån en satt hypotes. 
 

Hypotesen lyder: Den mest avgörande faktorn till att en spelvärld påverkar inlevelse 

negativt är design avbrott. 
 

För att kunna bevisa hypotesen och använda min teori om tre större kategorier av avbrott 
är det två frågor som vill ha svar på. 
 

1. Anser spelare att design avbrott är den mest avgörande faktorn till att en 
spelvärld påverkar inlevelse negativt? 

2. Hur ofta uppmärksammar spelare de olika avbrotten? 



 

 7 

 
Med fråga ett vill jag prova om min hypotes stämmer. Jag vill också se vilken påverkan 
de andra avbrotten har och om det finnas avbrott som jag missat. Med fråga två vill jag 
testa hur ofta de olika avbrotten uppmärksammas av spelarna. 
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Metod 

För att få svar på min två frågor så bestämde jag mig först för att genomföra en 
kvantitativ enkätundersökning. Problemet med den typen av undersökningar är dock att 
jag bara får svar på mina två frågor. Jag får inte in någon ytterligare data om åsikter eller 
respondenternas tankar kring de olika brotten. Jag grundar mina metoder i boken 
Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman 2001) och därifrån tar jag också lösningen på 
mitt problem. 
 
Bryman talar i boken om att överbygga klyftan mellan kvantitativa och kvalitativa 
metoder (Samhällsvetenskapliga metoder sid 393, Bryman 2001). Han tar också upp 
metoden att använda dem tillsammans. Jag har sen modifierat hans metoder något för att 
passa mina behov. 
 
Lösningen på mitt problem blev att först använda en kvantitativ enkätundersökning för att 
få svar på mina två frågor och sedan följa upp med fem kvalitativa intervjuer för att 
studera respondenternas åsikter. 
 
Det första urvalet blev vilken målgrupp jag skulle sikta mot. Jag beslutade att sikta in mig 
mot människor som regelbundet spelar spel, främst då dator och tv-spel, eller som på 
något annat sätt arbetar med spel. Den målgruppen jag valde brukar benämnas ”Gamers”.  
 
Jag har med detta en möjlighet i urvalet som skulle uppfylla alla dessa krav. På 
Högskolan i Skövde, där jag under arbetet med denna uppsats var inskriven (2008), finns 
tre program med inriktning mot datorspel. Ett för design, ett för grafik och ett för 
programmering. Tillsammans brukar de tre programmen kallas för DSU 
(Datorspelsutveckling). På DSU läser i skrivande stund (2008) över 300 studenter som 
alla har datorspel som sitt stora intresse samt att de just nu studerar ämnet på 
högskolenivå. Jag har valt dem som min primära undersökningsgrupp.  
 
Jag gjorde ett slumpmässigt urval i vilka som jag gav enkäterna till. Jag gick runt i DSU:s 
lokaler och frågade studenterna jag mötte om de kunde ställa upp på en 
enkätundersökning. Detta har mötts med stor framgång.  De flesta studenter jag mötte 
ställde gärna upp på att spendera fem minuter på min enkätundersökning.     
 
När jag gav ut enkäten till respondenterna så använde jag mig av en mall. I mallen finns 
en förklaring till varje brott och en kort definition av termen inlevelse. Detta för att ge 
respondenter så lika förutsättningar som möjligt. 
 
Dock uppstår problemet att alla jag gav enkäten till på DSU kunde prata med varandra, 
utbyta åsikter och idéer. Detta ger en risk att deras bild av vad som bryter inlevelse kan 
stämma rätt väl överens med varandra. De är också extremt insatta i ämnet, något jag 
oroade mig för skulle påverkar resultaten. För att lösa detta beslöt jag mig för att använda 
Internet för att skapa en sorts kontrollgrupp. Jag använde två olika forum där jag lade upp 
enkäten. Dels www.gamespy.com och dels www.wow-europe.com. I båda fallen använde 
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jag deras ”general” forum där man kan lägga upp allt som inte rör något speciellt ämne 
men som ändå anknyter till spel. 
 
Jag valde dessa två forum då jag är aktiv på båda och har erfarenhet av hur de fungerar. 
De har båda en väldigt hög omsättning av människor som skriver på dem (Igenomsnitt 
har båda forumen över 1000 ny inlägg varje dag enligt deras egna statestik). De är också 
väldigt olika jämfört med varandra. Jag hoppas därför få en bredare svarsgrupp från mina 
forums enkäter. 
 
En annan sak som både är en för och en nackdel är just att alla studenter på DSU har så 
stort spelintresse. Det positiva är att de vet vad de pratar om och har stor erfarenhet av 
spel. De har ofta spelet datorspel en längre tid och de har ett brinnande intresse för ämnet. 
Detta gör också att de gärna diskuterar ämnet. Det har ibland varit svårt att få en 
respondent att ge ett entydigt svar på en fråga. De har istället gett sig in i långa 
diskussioner om inlevelse och deras favoritspel. Jag har bemött problemet så att jag valt 
att när dessa diskussioner uppstår delta i dem och försöka få ut mer av respondentens 
tankar kring inlevelse. 
 
Dessa diskussioner har kommit till stor nytta då jag utformat min uppsats. De har visat på 
vad som är viktigt att tänka på när man talar och skriver om spelvärldar och inlevelse. De 
tidiga diskussionerna har också hjälp mig att vara mer precis då jag specificerat mina 
inlevelse avbrott. 
 
Innan jag började dela ut mina enkäter satte jag som mål att få in 10 svar från DSU och 
10 svar från forumen för totalt 20 respondenter. Hur många respondenter som är 
tillräckligt är en svår fråga. Bryman (2001, 111,) talar om en kompromiss mellan 
tidsåtgång och behov av precision. Jag anser att 20 respondenter är ett absolut minimum 
för att min undersökning ska få validitet. Jag siktar dock mot att få ihop total 50 
respondenter via både DSU och forumen. Jag vill gärna ha så många svar som möjligt för 
att göra undersökningen mer precis. 
 
För att försäkra mig om kontrollgruppens validitet så undvek jag också att nämna för 
respondenter att två olika grupper existerade. Respondenterna från DSU visste inget om 
enkäten på forumen och respondenterna på forumen visste inget om enkäterna jag delade 
ut till DSU studenter. 
 
Jag la ut enkäterna på forumen 28/3 2008 och slutade acceptera svar den 1/7 2008. Det är 
också under denna tidsperiod som jag gav ut enkäten till studenter på DSU. 
 

Enkätens utformning 

Låt oss då gå vidare till utformningen av själva enkäten. Jag skapade enkäten för att 
försöka få svar på hur allvarliga spelare tycker att de olika avbrotten jag ställt upp är. Jag 
vill också se hur ofta spelare lägger märke till de olika avbrotten.  
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Först formulerade jag en lista med en kort beskrivning av varje avbrott samt min 
definition av inlevelse. Jag använde denna lista som mall när jag gav ut enkäten till 
respondenter för att de skulle få samma förutsättningar. Jag lade också upp listan på 
forumen för att förklara för respondenterna där vad de olika avbrotten innebär. Listan 
radar upp de olika avbrotten och ger några exempel på saker som innefattas under varje 
avbrott.  
 
Listan ser ut på följande sätt: 
 

1. Grafiska avbrott: Underliga eller trasiga animationer, dåliga texturer, dålig 
ljussättning. 

2. Design avbrott: Pansarvagnen du kör kan inte rubba gräshyddan, osynliga 
väggar, problem som måste lösas på ett visst sätt. 

3. Effekt avbrott: Musik som tydligt byter spår, ljudeffekter som låter fel. 
4. Andra avbrott: Något som du tycker påverkar inlevelsen men som inte passar 

in under de ovanstående kategorierna. 
 

Inlevelse: The suspension of disbelife. Att för stunden välja att acceptera det som 
spelet innehåller som möjligt och sant. 

 
Jag ville redan från början göra enkäten så kort och kompakt som möjligt. Jag har själv 
dåliga erfarenheter av långa enkäter som tar över 10 minuter att fylla i. Det finns en stor 
risk med den typen av enkäter i att respondenten förlorar intresset och blir mer intresserad 
av att avsluta enkäten en av att ge riktiga och genomtänkta svar. Det är också en 
avvägningsfråga i hur mycket tid jag kan be om när jag stoppar någon och ber dem svara 
på enkäten. Jag har försökt undvika att ta upp mer än fyra minuter av någon respondents 
tid då jag ofta pratade med folk när de satt och arbetade med annat (i DSU-
respondenternas fall). 
 
Lösningen blev att bryta ner enkäten till två olika frågor där varje respondent fick 
rangordna varje avbrott beroende på hur stor påverkar de ansåg att avbrottet hade. Varje 
fråga är dock uppdelade i fyra olika mindre frågor, en för varje avbrott. Respondenten får 
rangordna varje avbrott efter hur mycket de anser att avbrottet påverkar deras inlevelse 
negativt. 
 
Den första frågan designades för att ge svar på om spelare anser att design avbrott är den 
största faktorn till att en spelvärld påverkar inlevelse negativt. Genom att respondenten 
får en möjlighet att visa hur mycket varje avbrott påverkar dem, får jag också en 
möjlighet att se en bild av hur allvarliga de olika avbrotten är i förhållande till varandra. 
 
I den första versionen av enkäten så kunde respondenten gradera varje avbrott från 1-5, 
där 1 innebar att avbrotten inte påverkade dem alls och 5 innebar att avbrottet totalt bröt 
deras inlevelse. Denna version fick dock kritik för att skalan var för snäv. Respondenter 
tyckte att 1-5 inte gav dem utrymme nog att utrycka sin åsikt. Det blev för stora hopp 
mellan varje steg i skalan. 
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Som svar på denna kritik så valde jag att utöka skalan från 1-5 till 1-10. Detta gav 
respondenterna bättre möjlighet att ge precisa svar i enkäten. Många kände sig också mer 
bekväma med en skala från 1-10 då de ansåg att det var en mer vanligt förekommande 
skala. Vid ”Andra avbrott” har jag också lagt till ett utrymme där respondenten själv kan 
fylla i något som han anser påverkar inlevelse negativt. Detta för att ge ökad precision i 
enkäten. 
 
Fråga A såg därför ut på följande sätt: 
 
A: När du spelar ett spel, vilket/vilka av följande avbrott tycker du bryter din inlevelse 
och hur mycket tycker du de påverkar? Gradera varje avbrott från 1-10. 1 innebär: Bryter 
inte inlevelsen alls. 10 innebär: Bryter inlevelsen totalt. 
  
 A1. Grafiska avbrott  … 
 A2. Design avbrott  … 
 A3. Effekt avbrott  … 
 A4. Andra avbrott………. … 
 
Den andra frågan designades för att ge svar på hur ofta spelare lägger märke till de olika 
avbrotten. Den är utformad på samma vis som den första frågan för att ge respondenten 
möjlighet att visa hur ofta ett avbrott förekommer. 
 
Fråga B såg därför ut på följande sätt: 
 
B: Hur ofta tycker du dessa avbrott förekommer i spel? Gradera varje brott från 1-10. 1 
innebär: Förekommer aldrig. 10 innebär: Förekommer alltid. 
 

A1. Grafiska avbrott  … 
 A2. Design avbrott  … 
 A3. Effekt avbrott  … 
 A4. Andra avbrott………. … 
 
När det gäller enkäten som jag delade ut på forumen så översatte jag den först till 
engelska då jag använde engelskspråkiga forum. Båda versionerna av enkäten finns med i 
bilagorna. 

Intervjuguidens utformning 

Efter det att enkäterna delats ut så gjorde jag också, som tidigare nämnts, en ytterligare 
undersökning i form av ett antal kvalitativa intervjuer. Detta för att samla in mer 
information och flera tankar kring inlevelse och spelvärldar. Det gav mig också mer data 
att använda för min analys. 
 
Återigen så hämtar jag mina metoder från Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman 2001) 
och har därefter valt att genomföra fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Jag 
använder alltså en enkel intervjuguide med ett antal frågor som jag vill gå igenom.  
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För att avgöra vem jag skulle intervjua har jag använt ett slumpmässigt urval. Jag har 
pratat med personer på DSU om vem som kan var intresserad att ställa upp på en intervju 
om inlevelse i spel. De har sen pekat mig vidare till sina vänner och bekanta som sen fört 
mig vidare till intervju respondenterna.  
 
Kraven jag satt upp för intervju respondenterna är att de ska ha ett stort spelintresse och 
att de ska vara väl insatta i ämnet spel. De ska spela någon form av datorspel eller tv-spel 
på regelbunden basis och vara beredda att svara på frågor om deras erfarenheter och 
uppfattningar. 
 
Detta ledde mig till fem intervjurespondenter. Thomas H, Thomas A, Nicholas, Johan 
och Anders. Alla utom Thomas H är studenter på DSU och alla har de gemensamt att de 
har ett stort spelintresse. Ingen av dem spelar under 15 timmar spel i veckan 
 
Då jag inte har haft några möjligheter att spela in intervjuerna och dessutom haft problem 
med att kunna möta alla intervju respondenterna i person så har jag valt att genomföra 
intervjuerna visa MSN (Microsoft Network), ett direktchatts program för Windows. Detta 
ger mig möjlighet att snabbt och effektivt komma i kontakt med intervju respondenterna 
och dessutom kan jag spara chattloggen för analysen och för genomskinligheten. 
 
Att använda MSN gjorde mina intervjuer möjliga men det har också en del nackdelar. Jag 
missade saker som kroppsspråk och tonläge på rösten hos intervjurespondenterna. Jag 
anser dock att detta är en acceptabel förlust av information i utbyte mot att kunna 
genomföra intervjuerna överhuvudtaget.  
 
Nästa steg blev att skapa en enkel intervjuguide för att kunna ställa samma frågor till alla 
intervju respondenterna. Jag ville skapa en någorlunda strukturerad intervju men 
samtidigt ge intervju respondenterna möjlighet att associera fritt runt ämnet. Jag ställde 
därför upp ett litet antal punkter som jag ville gå igenom under intervjun och ställde sen 
följdfrågor beroende på i vilken riktning intervjun gick.  
 
Punkterna jag ställde upp till min intervjuguide ser ut på följande vis: 
 

1. Hur ser du på inlevelse? 
2. Vad förstör inlevelse för dig? 
3. Vilket inlevelse avbrott stöter du på oftast? 
4. Hur viktigt är inlevelse för att du ska fortsätta spela ett spel? 
5. Vilket avbrott påverkar dig minst? 

 
Intervjuerna är tänkta att fungera som stöd till enkätundersökningen. Där 
enkätundersökning ska ge en bred och lättöverskådligt bild av respondenternas åsikter är 
tanken med intervjuerna att försöka hitta skälen bakom deras åsikter. Därför följer 
intervjuerna löst enkäternas utformning. Jag vill se om de antingen ger liknande resultat 
eller om de går emot varandra.  
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En av de tyngst vägande punkterna för att göra en så kort intervju guide och också 
försöka hålla intervjuerna relativt korta, är den enorma mängd data som de genererar. Jag 
har inte haft möjlighet att gå igenom och analysera för stora mängder data till denna 
uppsats. ”En av de största svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att de mycket 
snabbt genererar ett stort och otympligt datamaterial ”(…)” forskaren måste vara på sin 
vakt för att inte fångas av denna rikhaltighet” ( Samhällsvetenskapliga metoder, sid 372, 
Bryman 2001). Jag har därför medvetet valt att försöka hålla intervjuerna korta och 
koncisa. 
 
Min mening är att se om intervju respondenternas åsikter stärker enkät respondenternas 
svar. Jag vill också försöka ta reda på om några tydliga åsikter eller erfarenheter ligger 
bakom respondenternas svar. 
 
Jag kommer inte att presentera hela intervjuerna i uppsatsen, istället kommer jag att 
använda mig av utdrag från dem. Syftet med att använda utdrag ur intervjuerna är att göra 
materialet mer överskådligt och lätthanterligt. Intervjuerna i sin helhet har jag sparat som 
MSN loggar ifall någon vill granska dem.   
 
När jag återger citat från intervjuerna har jag valt att behålla dem i sin ursprungliga form, 
så det förekommer i dem stavfel, talspråk och slangutryck. Detta för att inte gå miste om 
någon information. Jag har också lagt till utgivare och år efter de spel som intervju 
respondenterna nämner i sina exempel. 

Avgränsningar 

Min första avgränsning var att inrikta mig just på hur spelvärldar påverkar inlevelse. Jag 
är alltså inte intresserad av ”yttre avbrott”, när saker utanför spelvärlden stör inlevelse. 
Detta för att det finns så många faktorer utifrån som skulle kunna påverkar. Det finns inte 
två miljöer där man spelar spel som är exakt lika. Det skulle bli en för stor undersökning 
för mig att försöka ta mig an. 
 
Mitt val att studera endast hur spelvärlden påverkar inlevelse är också en fråga om 
relevans. Det är, för en spelutvecklare, väldigt svårt att styra när och var en spelare spelar 
deras spel. Det utvecklarna däremot kan påverka är hur deras spelvärldar är uppbyggda. 
 
Andra avgränsningar kom som en följd av andra val. Valet att använda DSU som min 
primära källa för respondenter gjorde att jag fick ett antal begränsningar därifrån. De 
flesta studenter på DSU är män mellan 19 och 25 år. Detta har gjort att jag fått en väldigt 
distinkt avgränsning vad gäller åldersgrupp och genus. 
 
Detta gör att det i undersökningen inte finns nog med material för att kunna bedöma om 
det finns skillnader i hur de olika brotten påverkar olika åldersgrupper eller olika genus.  
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Teori 
Jag hämtar grunderna till den här uppsatsen från flera olika källor. Det finns enorma 
mängder information att hämta om både inlevelse och om leveldesign men mycket lite 
om hur de påverkar varandra. Grundera till hur jag tänker omkring leveldesign och 
inlevelse i datorspel är hämtade från Andrew Rollings och Ernest Adams bok ”on Game 
Design” (New Riders Publishing 2003). 
 
Den viktigaste frågan jag ställde mig när jag började arbeta med uppsatsen var väldigt 
svår att få ett rakt svar på. Vad är inlevelse? Alla kan vi uppleva känslan av att leva sig in 
i något. Att för en stund leva sig in i en film eller ett spel och låta sig underhållas för en 
timme eller två. Just detta att man aktivt lever sig in i en företeelse är något som alltid 
varit centralt för mig när jag har byggt upp tankar kring inlevelse. Det är så jag själv 
upplever inlevelse när jag själv spelar ett spel, ser på en film eller läser en bok. 
 
Inlevelse på detta sätt beskrivs av Andrew Rollings och Ernest Adams i deras bok on 

Game Design (A. Rollings & E. Adams, 2003). De skriver om inlevelse på ett sätt som 
väldigt mycket liknar mina egna upplevelser. De beskriver inlevelse som ”The 
suspension of disbelief”. De definierar sitt begrepp på följande vis: ”Suspension of 
disbelief is a mental state in which you choose, for a period of time, to believe that this 
pack of lies, this fiction, is reality. “(…)” When you go inside the game world and 
temporarily make it your reality, you suspend your belief. (on Game Design, sid 58, A. 
Rollings & E. Adams 2003)  
 
Inlevelse är också något som blir svårare ju närmare verkligheten ett spel kommer. 
Rollings och Adams lägger fram en teori om det med hjälp av ett diagram som 
kallas ”The Uncanny Valley” (on Game Design, A. Rollings & E. Adams, 2003) (se fig. 
1.) 

 
(fig. 1, The Uncanny Valley) 
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The Uncanny Valley används för att visa på hur vi människor är väldigt bra på att känna 
igen vad som är mänskligt och vad som är verkligt. Rolling och Adams skriver i on Game 

Design (A. Rollings & E. Adams, 2003) om hur det ibland kan vara bättre att göra saker 
mindre verklig. Enligt dem har människor lättare att identifiera sig med en karaktär som 
har ett tydligt omänskligt utseende, som en till exempel en tecknad karaktär, en de har 
med en karaktär som ser ”nästan” mänsklig ut. Rollings och Adams menar på att ju 
närmare verkligheten en karaktär kommer så kommer den bli dömd hårdare. Vi förväntar 
oss inte att Mario från Super Mario Bros. Special (Hudson Soft 1986) ska likna en 
människa. Vi ser direkt att det är tänkt som en representation av en människa och 
accepterar det som en sådan. 
 
När du istället har en karaktär som är väldigt lik en människa blir detaljerna viktigare. I 
spelet Oblivion (Bethesda/ZeniMax 2006) är karaktärerna väldigt människoliknande men 
de har många små fel. Framför allt är deras ansikten stela och deras munnar rör sig på 
exakt samma sätt vad de än säger. Detta gör att Oblivions (Bethesda/ZeniMax 2006) 
karaktärer hamnar i ”The uncanny valley”. Detta gör, enligt Rollings och Adams att de är 
svårare att se som en representation av en människa än Mario (Hudson Soft 1986). 
 
Det bör också noteras att A. Rollings och E. Adams inte var först med att beskriva ”the 
uncanny valley” de myntade inte heller begreppet. Jag har i den här uppsatsen valt att 
använda deras förklaring av den eftersom den stämmer väl överens med hur jag uppfattar 
den. The uncanny valley presenterades först av M. Mori 1970, en japanska robotforskare. 
 
En annan del i hur inlevelse uppstår är skillnaden mellan subjekt och objekt. Vad är jag 
och vad är något som representerar mig? Gee tar i sin bok What video games have to 

teach us about learning and literacy (Gee 2003) upp hur en spelare identifiera sig med 
sin virtuella identitet. Han beskriver det som att en person kan ha flera olika identiteter 
beroende på sammanhang.”It is a diversion into the virtual identity (“Bead Bead”), the 
real identity (“James Paul Gee”) and the projected identity (“James Paul Gee as Bead 
Bead”)” (Gee). På detta sätt kan en person leva sig i ett spel, eftersom karaktären de 
spelare representerar dem själva. På så vis blir ett hot mot karaktären också ett hot mot 
spelaren. Karaktären är spelarens identitet i spelet, spelaren kan sägas ”leva sig in i 
spelet”. Han har uppnått immersion. 
 
När jag skriver om inlevelse är det också viktigt att komma ihåg att jag skriver om 
inlevelse i spel. Det är därför viktigt att ta med en deninition av vad spelande/lekande är. 
Jag har valt att hämta min defenition av spel från boken Man, Play and Games (Caillois. 
R 1961). Där sammanfattar han spelande som; ”Play is an occasion of pure waste: waste 
of time, energy, ingenuity, skill and often of money, it is also an essential element of 
human social and spiritual development” (Caillois). Det är denna typ av spelande jag 
skriver om i denna uppsats. Om spel som underhållning och nöje utan egentligt syfte 
bortom dessa. 
 
En bra spelvärld är något som är väldigt svårt att definiera. Alla spelare har sin egen 
uppfattning. I sin artikel ”Living Worlds: The Ecology of Game Design” (K, Carter 2007) 
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skriver Kevin Carter om den logiska aspekten av spelvärldar och hur de kan göras mer 
levande. Carter tar upp att en spelvärld inte ska kännas som en bana i ett spel. Spelare ska 
få intrycket av att det finns en stor och komplex värld som han bara ser en liten del av. 
Det är dock viktigt att poängtera att det inte är nödvändigt att bygga upp ett helt 
fungerande ekosystem, spelaren ska bara få intrycket av att det finns där. 
 
Genom exempel från Half Life (Sierra Studios 1998), World of Warcraft (Blizzard 
Entertainment 2004) och andra spel så visar Carter hur en till synes fungerar värld kan 
byggas upp med enkla medel. Till exempel tar han upp varelser i världen och hur de är 
formad av sin omgivning och i sin tur formar den. ”Regardless of your particular brand of 
bad guy, you should always remember two things. 1) creatures are part of their 
environments and, as an ancillary rule, 2) creatures shape, and are shaped by, their 
environments. What I mean here is that creatures do not exist in a vacuum.” (”Living 
Worlds: The Ecology of game design” K, Carter, 2007) 
 
 Tanken är att visa att världen är mycket större än spelare ser. Att försöka ge intrycket av 
att spelvärlden fanns där långt innan spelaren kom dit och kommer finnas kvar där långt 
efter det att spelaren get sig av. “Environmental associates give the appearance that these 
creatures have inhabited their environment long before the player arrived, thus giving the 
player the idea, at least subconsciously, that they are moving through a living, breathing 
world with its own patterns and consistency.” (“Living Worlds: The Ecology of game 
design” K, Carter 2007) 
 
En typ av motståndare spelaren möter i Half Life (Sierra Studios 1998) är marinsoldater. 
Det går ofta mycket tydligt att se att de befinner sig i området redan innan du stöter på 
dem. Du ser uppbyggda murar av sandsäckar, kamouflagetält och radioutrustning 
ståendes på utrustningslådor. Det är väldigt tydligt vilken typ av motståndare som besitter 
området och de har gjort det till sitt. Detta är något som, enligt Carter i allra högsta grad 
förstärker spelupplevelsen och förbättrar inlevelsen i spelet. 
 
En annan detalj som kan göra eller förstöra en spelvärld är spelets story och hur den 
berättas. I sin artikel ”What every Game Developer Need to Know about Story” (J, 
Sutherland 2005) skriver John Sutherland om hur story ofta känns som något påklistrat i 
många spel. Det ger intrycket av att spelet redan var färdigt och sen fick någon försöka 
skriva en historia till det i efterhand.  
 
I sin artikel tar Sutherland upp några enkla milstolpar och fallgropar att tänka på för dem 
som skriver historier till spel. Hans artikel har hjälpt mig att inse hur mycket information 
en utvecklare kan lägga in i en spelvärld utan att skriva det på spelarens näsa. Han visar 
hur ett bra spel kan berätta en historia utan dialoger, mellansekvenser eller nödlösningar, 
som till exempel spridda böcker med historier i som spelaren kan hitta. 
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Bakgrund 

Något som i högsta grad format denna uppsats, dess mål och dess sammansättning är 
mina egna tankar och upplevelser med spelvärldar. Jag har därför valt att samla dessa 
tankar i en egen del av uppsatsen för att på så sätt föra fram och redovisa dem. 
 
Det jag är intresserad av att finna i spelvärldar är saker som gör inlevelse svårare att 
uppnå och bevara. Någonting du tycker om är lätt att leva sig in i. Det kräver ingen 
ansträngning för en person som verkligen älskar ett spel att spendera en hel eftermiddag 
klistrad framför skärmen. Om du däremot finner ett spel tråkigt blir inlevelse genast 
svårare. Det är svårt att fokusera och kräver koncentration för att åstadkomma något 
överhuvudtaget. Inlevelse är inte att tänka på. I ett spel är själva idén och grundtanken att 
det skall vara underhållande och roligt. Ändå ger vissa spel mycket större inlevelse än 
andra. Varför är det lättare att leva sig in i vissa spel? 
 
Inlevelse är också något bräckligt. Det kan räcka med ett högt ljud utifrån gatan för att 
den ska brytas. Något händer som gör att vi inte längre kan låta bli att misstro spelets 
fantasi. Utomstående faktorer som ljud från gatan är något som spelutvecklare inte kan 
påverka. De kan däremot påverka själva spelet och se till att faktorer som påverkar 
inlevelse negativt inte kommer från spelet i sig. En bra spelvärld ska hjälpa till att hålla 
inlevelsen. Den ser till att vi har goda möjligheter att välja att, för stunden, tro på den 
fantasi som spelet presenterar.  
 
Vad är då en levande spelvärld? Något som för mig alltid varit väldigt viktigt när jag 
spelet ett spel har varit ifall att jag kan acceptera spelvärlden. Att den känns levande. Kan 
jag för stunden acceptera att det finns utomjordingar som invaderar jorden i Half Life 
(Sierra Studios 1998) eller att skon som flyttas ett antal steg på monopolplanen faktiskt 
representerar mig som spatserar runt på Norrmalms torg. 
 
Denna förmåga till inlevelse är en förutsättning för att spel av alla slag ska kunna fungera. 
Fotboll skulle snabbt förlora sin mening om spelare och publik inte accepterade 
spelvärldens regler. Man får inte röra bollen med händerna, man måste hålla sig innanför 
de vita linjerna och så vidare. 
 
En levande spelvärld är en omgivning som hjälper dig att acceptera dessa regler. Half 
Life (Sierra Studios 1998) är ett Fps-spel (first person shooter) som går ut på att skjuta sig 
fram genom horder av motståndare för att klara spelet. En bra spelvärld påverkar inte 
själva mekaniken i spelet. Den förstärker istället omgivningen. Den förklarar varför 
spelets huvudperson Gordon Freeman befinner sig i spelet. När du rör dig genom 
spelvärlden får du ledtrådar till varför han är där och vem han är. 
 
Spelvärlden ramar in historien som berättas i spelet och hjälper till att förklara vad som 
händer och hur huvudkaraktären kan åstadkomma det han gör. Det första vapnet Gordon 
Freeman får tillgång till i Half Life (Sierra Studios 1998) är en kofot. Han hittar den 
bredvid några krossade rutor, någon annan har redan använt den till att förstöra rutorna 
för att sig vidare. Detta går igen genom hela spelet. Om spelare hittar ett föremål i spelet 
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finns det en förklaring till varför det finns där och hur det kom dit. Hagelgeväret svävar 
inte bara inte bara i luften, Gordon plockar upp det från marken bredvid en död soldat. 
 
Något som dock är viktigt att komma ihåg är att spelvärlden och en önskan att skapa 
inlevelse aldrig får gå ut över spelets mekanik, spelets regler. Spelmekaniken måste 
komma först och i vissa fall finns det ingen annan förklaring till en företeelse än att ”det 
är reglerna”. Om spelmekaniken är klumpig eller inte fungerar så blir det ett brott mot 
inlevelse i sig. Det är svårt att leva sig in i något när du måste stanna upp var femte minut 
för att lista ut hur du ska få din karaktär att gå framåt. Detta blir särskilt tydligt då 
spelaren inte längre spelar mot själva spelet utan spelar mot andra, mänskliga, spelare. 
Spelet kan då kallas en tävling snarare än ett spel och då blir mekaniken så viktig att 
utvecklare inte kan ta hänsyn till inlevelse i samma grad. I ett spel mot datorn kan det 
vara spännande och mystiskt om man inte, på avstånd, kan se om en karaktär är en vän 
eller en fiende. I en tävling mot andra spelare är det bara förvirrande och irriterande.  
 
Detta är inget som måste påverka en spelupplevelse negativt. Vissa spel är gjorda för att 
du ska få en utmanande match, inte ett inlevelsefullt äventyr. Ett bra exempel på detta är 
spelet Team Fortress 2 (Valve Corporation 2007). I spelet som är ett FPS så slåss två lag 
av spelare mot varandra i olika scenarier. Spelare kan välja mellan olika klasser att spela 
varje match, alla med olika för- och nackdelar.  
 
Spelarna är tydligt markerade i röda och blå uniformer så att lagtillhörighet är lätt att 
bestämma. Alla klasser har unika, karikatyriska utseende för att göra dem lättare att 
urskilja. Extra liv och extra ammunition, som mystiskt passar i alla vapen i spelet, kan 
hittas flytande över marken, markerade i glada färger, för att vara lätta att hitta. Stora 
neonskyltar och lysande plattor markerar viktiga objekt i scenarierna. Dessa saker tillför 
så mycket till spelmekaniken att de nästan helt tar bort behovet av att ha en levande 
spelvärld.  
 
Syftet med Team Fortress 2 (Valve Corporation 2007) är inte främst att skapa en 
trovärdig spelvärld, utan att skapa förutsättningar för en spännande och rolig match. 
 
En annan viktig del av mina studier inför skrivandet av den här uppsatsen var att spela 
datorspel. Jag spelade ett antal spel för att se hur de byggt upp sin spelvärld och försöka 
hitta brott som jag ansåg skadade min inlevelse i spelet. De spel jag främst spelade var 
World of Warcraft (Blizzard Entertinement 2004), Team Fortress 2 (Valve 2007) och 
EVE Online (CCP games 2003). 
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Analys 
 Efter att ha avslutat den undersökande delen av min uppsats så började jag sammanställa 
resultaten. Jag fick totalt in 38 svar på mina enkäter. Av dessa var 12 från enkäter utlagda 
på forumen och 26 från studenter på DSU. Med detta antal respondenter så nådde jag 
över min satta minimumgräns för antalet respondenter (20st). Jag nådde dock inte upp till 
mitt mål på 50 respondenter. Jag anser att jag med detta antal respondenter kan få ett 
fullgott svar på frågorna: 1. Anser spelare att design avbrott är den största faktorn till att 
en spelvärld påverkar inlevelse negativt? 2. Hur ofta uppmärksammar spelare de olika 
avbrotten? 
 
Svaren på enkäterna ser ut som följande: 

Fråga A 
(DSU)                           
A1Grafisk
a brott 8 6 4 6 4 3 4 4 5 

1
0 

1
0 8 4 4 4 5 2 7 3 6 6 4 

1
0 4 4 4 

A2 
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brott 

1
0 9 7 2 3 

1
0 6 8 

1
0 

1
0 8 

1
0 8 7 7 6 8 

1
0 6 4 9 8 8 5 

1
0 6 

A3 Effekt 
brott 1 6 6 5 6 4 4 6 6 

1
0 9 4 7 1 8 2 2 5 4 8 3 3 3 7 4 8 

A4 Andra 
brott 4 4 5 6 7 7 4 4 4 8 5 6 6 3 6 7 4 9 2 5 4 7 6 4 5 6 
Fråga B 
(DSU)                           
B1 
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brott 8 7 6 4 1 4 4 4 5 2 3 6 4 4 4 6 7 2 3 5 8 

1
0 1 4 3 7 
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1
0 7 6 6 8 7 9 8 

1
0 6 6 6 7 6 4 4 8 9 5 6 3 

1
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Fråga A 
(Forum)                           
A1 
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Design 
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1
0 

1
0 4 6 4 7 7 7 3               

B3 Effekt 
brott 4 4 6 7 2 6 9 6 4 6 1 6               
B4 Andra 
brott 4 4 3 1 6 7 4 4 7 4 3 6               
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Något mycket viktigt med all sorts information är att göra den lätthanterlig och enkel att 
absorbera (Samhällsvetenskapliga metoder, Bryman 2001). Jag har därför valt att ställa 
upp informationen från enkätundersökningarna i diagram för att underlätta analysen.  
 
Diagrammet är ett stapeldiagram baserat på medelvärdet av svaren i varje fråga. Detta ger 
en god översikt och en tydlig bild av de olika svaren i förhållande till varandra. 
Diagrammen visar resultaten från både forum och DSU respondenter tillsammans.  
 
Det första diagrammet visar svaren från fråga A (fig. 2). 

 

(fig. 2) 
Det andra diagrammet visar svaren från fråga B (fig. 3). 

Fråga B: Hur ofta förekommer brotten?
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(fig. 3)  

Fråga A: Hur mycket påverkar brottet inlevelsen?
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Enkätundersökningen visar på att det brott som spelare tycker påverkar inlevelsen mest 
negativt, är design avbrott.  
 
Enligt enkäten så ligger alla avbrotten väldigt jämnt i hur allvarliga avbrotten är och hur 
ofta de förekommer. Design avbrott står ut med ett medelvärde som är 1,9 enheter högre i 
diagrammet (se fig. 2) på en skala från 1-10. Andra platsen innehas i diagrammet (se fig. 
2) av grafiska avbrott men det är med en knappt märkbar marginal på 0,3 enheter. Det är 
sen en ännu mindre marginal mellan effekt avbrott och andra avbrott. 
  
Det är sedan nödvändigt att betänka att andra avbrott, till skillnad från de övriga 
avbrotten, är en väldigt stor kategori. Två respondenter som både har markerat andra 
avbrott väldigt högt kan ha gjort det för vitt skilda skäl. Enkäten är utformad för att 
försöka fånga vad dessa andra avbrott består i. Majoriteten av respondenterna hade inte 
fyllt i någon förklaring till vad de tyckte placerade sig under andra avbrott. De enkäter 
som hade fyllts i med ett specifikt avbrott under andra brott gav följande resultat. 
 

1. Yttre avbrott: Totalt tre respondenter angav specifika yttre avbrott som något 
som påverkade inlevelse negativt. Ljud från andra dator program, störande 
moment runt omkring och ljud utifrån angavs som de specifika skälen. 

2. Svårighetsgrad: Totalt en respondent angav att ett spels svårighetsgrad kan 
påverka inlevelsen negativt. 

3. Helhetsperspektiv: Totalt en respondent angav att helheten kunde agera som 
något som påverkade inlevelsen negativt. 

 
För att sedan gå vidare till det andra diagrammet (se fig. 3) så upprepas samma mönster 
som i det första. Det avbrott som spelare tycker förekommer oftast eller åtminstone 
lägger märke till oftast är design avbrott. Design avbrott ligger 1,4 enheter högre i 
diagrammet (se fig. 3) än något annat avbrott. Grafiska avbrott har återigen en knapp 
andra plats med en skillnad på 0,4 enheter. Effekt avbrott och andra avbrott ligger sist 
med en knappt märkbar skillnad på 0,2 enheter.  
  
De enda respondenter som fyllt i något specifikt under andra avbrott är de respondenter 
som fyllde i någon under andra avbrott på första frågan. De fyllde samtliga i exakt samma 
specifika avbrott som på första frågan. 
 
Tittar man både hur mycket spelare anser att ett avbrott påverkar deras inlevelse och hur 
ofta de anser att det förekommer så står design avbrott ut som det avbrott som spelare 
finner allvarligast. 
 
Som jag tidigare nämnt så delade jag ut enkäterna till två olika grupper av respondenter. 
Dels till studenter på DSU och dels lade jag ut dem på två olika forum. Jag ville jämföra 
om svaren ge gav skiljde sig från varandra. Jag ville alltså se om studenterna på DSU 
hade avvikande svar från andra spelare.  
 
För att göra svaren mer överskådliga så ställde jag återigen upp dem i ett diagram (se fig. 
4 och fig. 5) 
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(fig. 5)  
 
Båda svarsgrupperna är väldigt lika varandra. Överlag har DSU en tendens att utpeka 
avbrotten som allvarligare. Båda grupperna är också lika bra på att upptäcka de olika 
avbrotten. Det finns små skillnader i diagrammen men ingen avvikelse på mer än 1,1 
enheter. 
 
Låt oss sen gå över till intervjuerna. Jag intervjuade totalt fem personer, alla via MSN. 
Alla intervjuer tog cirka 7-10 minuter att genomföra. Alla intervjurespondenter svarade 
snabbt på mina frågor utan fördröjningar på över en minut.  
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Den första frågan från intervjuguiden (Hur ser du på inlevelse?) gav intressanta svar i 
flera bemärkelser. För det första så visar den på att även om människor kan ha olika 
åsikter om vad inlevelse är så vet alla om vad det är. De har alla upplevt det. Själva 
svaren var varierande men gick mot samma tema.  
 
En intervjurespondent svarade: ”Inlevelse är att man känner sympati för karaktären man 
spelar. Man känner sorg när karaktärens barn dör och man känner av när ens karaktär dör 
i spelet. Motsatsen till inlevelse skulle här vara att man tänker "jag har ju fler liv, bara att 
försöka igen”, en annan svarade på samma fråga: ” Det är när jag börjar spela ett spel och 
blir så fascinerad av det att jag kan spela i flera timmar utan att ens tänka på att ta en paus 
för att göra något annat”.  
 
De gav också tanken att det är viktigt, för inlevelse i spel, att spelaren inte är passiv som 
när han ser på en film. För att spelaren ska uppnå inlevelse är det viktigt att han känner 
sig delaktig och inte bara ser på. ”det är väldigt viktigt, det krävs en bra historia och en 
känsla av att man för historian framåt inte bara tittar på”. En annan intervjurespondent 
angav att inlevelse var: ”Hmm, det skulle nog vara känslan av att förlora tidsuppfattning 
eller att allt förutom det som händer i spelet försvinner”. 
 
När det gäller den andra frågan (Vad förstör inlevelse för dig?) så gav alla 
intervjurespondenter svar som går att dela in i någon av mina klasser av inlevelse avbrott 
(Design avbrott, Grafiska avbrott, Effekt avbrott). Svaren pekade alla på att det är viktigt 
att spelaren uppfattar spelvärlden som logisk. Svaren kunde se ut som följer: ”saker som 
uppenbart inte hör in i miljön, säg en kvinnlig barbar i läderbikini” eller: ”om en del av 
spelet är väldigt dålig,story, dialoger, animation eller ljud/musik osv. ”.  
 
De flesta gav ett svar på frågan som visar på att spelvärlden och spelet måste engagera 
spelaren för att inlevelse ska kunna uppnås. Om spelaren inte kan välja att tro på 
spelvärlden och känner med karaktärerna kommer han inte att känna inlevelse. En 
intervjurespondent utryckte det som att:  
 
” Att det händer saker i världen som inte passar in, eller att världen inte är detaljerad nog, 
det finns inte nog med intryck från spelet som gör en känslomässigt engagerad, om man 
ställer sig frågan "varför ska jag bry mig?" så har man inte börjat leva sig in i spelet från 
första början. Att inte känna inlevelse är det som bryter inlevelse mest för mig, det som 
mest skapar inlevelse för mig är att jag känner en koppling till karaktärerna, har inte 
karaktärerna en bra personlighet (för mig) så finns det inget skäl att leva sig in i spelet.” 
 
Den återkommande faktorn för fråga två (Vad förstör inlevelse för dig?) var: När något i 
världen inte passar in. Spelare är enligt mina undersökningar väldigt känsliga för vad som 
passar in i en spelvärld. Det är sedan stor skillnad mellan olika spel vad som kan tolereras 
innan inlevelsen påverkas negativt, något som påvisas av svaren på fråga fyra. 
 
Svaren blev liknande på den tredje frågan från intervjuguiden (Vilket inlevelse avbrott 
stöter du på oftast). Skillnaden består i att de nämnde fler avbrott som är direkt kopplade 
till spelmekaniken. Där själva spelets utformning stör inlevelsen istället för abstrakta 
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termer. ”Om man spelar ett spel där kameran inte vill samarbeta kan det vara ett 
irritationsmoment som förstör inlevelsen då man är mer fokuserad på det än på 
karaktärens handlingar.”  Intervjurespondenterna tog också upp andra brott på denna 
fråga. De nämnde t.ex att olika funktioner i spelet som ”paus-funktionen” kan ha en 
negativ effekt på inlevelsen. Detta i kontexten att om du kan pausa världen när draken 
störtdyker mot dig så försvinner mycket av svårigheten och inlevelsen. 
 
Intervju respondenter gav också svaret att de ibland aktivt sökte efter inlevelse avbrott. 
En intervjurespondent skrev: ”Spelmekaniskt, nej. Jag letar aktivt efter saker som en 
spelare inte "borde göra". Det viktigaste är karaktärerna och saknas det karaktärer som 
passar mig så får jag aldrig känslan av inlevelse.”  
 
När jag frågade hur viktig inlevelse var för att intervjurespondenterna skulle fortsätta 
spela ett spel. Så var svaret alltid att det var beroende av vilken slags spel det gällde. I 
vissa spel var otänkbart att spela utan att leva sig in i dem: ”beror mycket på spelgenre, 
när det gäller äventyr och rollspel är det jätte viktigt, vad gäller fps och racing är det inte 
lika viktigt”. I framför allt rollspel och äventyrsspel så var inlevelse väldigt viktigt för 
spelarna. När det gällde snabba spel som till exempel Fps-spel (first person shooter) eller 
pusselspel var det inte lika viktigt. ” Den behöver inte finnas alls för att göra ett spel bra. 
Några av historiens bästa spel (Sålt flest kopior, laddats ner mest och överlevt längst) är 
helt utan inlevelse. Tetris(Alexey Pajitnov, okänt antal utgivare 1986), Patiens och Super 
Mario Bros (Hudson Games 1986) är exempel på det.”  
 
Det kom också fram att i vissa spel så var inlevelse klar det viktigaste. Det var så viktigt 
att om spelutvecklarna lyckades ge spelaren en bra upplevelse, gjorde spelet till något 
som var lätt och roligt att leva sig in i så kunde det väga upp andra problem med spelet 
som till exempel dåliga kontroller eller grafiska fel. ” hum. The Witcher (Atari, Inc 
(World), CD Projekt 2007) är ett spel som jag kände inlevelse i trots att spelet fungerade 
ganska dåligt och alla delar i gameplayet inte va jättebra men världen och stämningen i 
det va tillräckligt för att väga upp det dåliga”  
 
Det går också igen att inlevelse blir viktigare när spelaren spelar mot datorn 
(singelplayer). Då förväntas spelet presentera en bra upplevelse. När spelaren möter 
andra spelare i matcher (multiplayer) så sjunker kraven på inlevelse. Det blir då viktigare 
att få en bra match. En svar löd: ”Varierar från spel till spel, multiplayerspel spelar inte 
inlevelse in alls, singleplayerspel har vissa krav att det ska vara inlevelse, men är inte 
alltid av största vikt om det är roligt att bara spela spelet. Ju längre ett spel är, desto 
viktigare är inlevelse för att orka klara av spelet.” 
 
I rollspel som The Witcher (Atari, Inc (World), CD Projekt 2007) är, enligt intervjuerna, 
inlevelse mycket viktigare än i FPS som Team Fortress 2 (Valve 2007). The Witcher 
(Atari, Inc (World), CD Projekt 2007) är ett stort rollspel spel som tar 90 timmar (enligt 
CD Projekts hemsida) att spela igenom. Team Fortress 2 (Valve 2007) är ett multiplayer 
spel där en match varar i genomsnitt 5 till 20 minuter beroende på bana och spelsätt. 
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En annan intervjurespondent sammanfattade sina tankar kring inlevelse på följande 
vis : ”VIktigt i spel där det handlar om story, som i RPGs eller vissa shooters som System 
SHock 2 (Electronic Arts 1999), men inte viktigt i spel som CS (Counter Strike, Valve 
2000)och TF2 (Team Fortress 2, Valve 2007)”.  
 
 
Diskussion 
Inlevelse verkar vara ett begrepp som alla människor är bekanta med. Alla respondenter i 
den här uppsatsen visste genast vad jag talade eller skrev om när jag nämnde det. Likaså 
har alla människor jag talat med om ämnet förstått vad jag menat utan problem. Hur vi 
ser på inlevelse och vad vi lever oss in i är olika för olika människor men vi har alla 
förmågan. 
 
Just detta att vi alla har förmågan till inlevelse gör det ännu viktigare att spelutvecklare 
lär sig att ta till vara på den här förmågan. Det går att med väldigt enkla medel skapa 
förutsättningar för inlevelse i en spelvärld. Det behövs inte de enorma dialogerna från 
rollspel eller realism in i minsta detalj. Små saker i världen som var spelare stöter på en 
viss varelse eller att en NPC:s (non player character) läppar rör sig i takt med hans tal kan 
räcka. En åsikt som fördes fram under mina intervjuer var att vissa spel knappt behöver 
någon inlevelse, de är roliga och spela ändå. T.ex. Team Fortress 2 (Valve 2007) fördes 
ofta fram som ett spel som bryter mot alla avbrott jag ställde upp men ändå ger en kul och 
engagerande spelupplevelse.  
 
Ju större, vackrare och mer komplicerad en spelvärld blir ju mer verkar kraven på den 
öka. Spelare förväntar sig inte inlevelse i Tetris (Alexey Pajitnov, okänt antal utgivare 
1986) men när de spelar moderna rollspel som The Witcher (Atari, Inc (World), CD 
Projekt 2007) så blir inlevelse mycket viktigare. Att i just rollspel och MMO så anses 
inlevelse vara en mycket större del av själva spelupplevelsen. Det blir därför så mycket 
viktigare att spel inom dess genrer försöker underlätta för spelare att leva sig in i spelet. 
 
Mina undersökningar och kommentarer jag fått från olika respondenter visar också på att 
det finns spelare som aktivt försöker hitta inlevelse brott och sätt att bryta mot de regler 
spelmekaniken ställer upp. De ser det som en utmaning att försöka hitta skarvarna i ett 
spel och att sedan utnyttja dem för att spela spelet på ett nytt sätt. Några av den här så 
kallade ”exploits” har till och med blivit en sådan framgång att spelutvecklare har valt att 
behålla dem som en del av spelet eftersom de anser att de tillför något till spelet. T.ex. har 
det i några versioner av Counter Strike (Valve 2000) varit möjligt att öka hastigheten på 
din karaktär genom att upprepat hoppa snett mot väggen.  
 
Detta är något som klart bryter mot både inlevelse och spelet regler men många spelare 
anser att det borde tillåtas. Det är något som alla spelare kan göra är ett återkommande 
argument. Det blir en fråga om vilka spelare som kan utnyttja spelets möjligheter bäst, 
inte om vad spelare skulle kalla ett regelrätt fusk. 
 
 Vi har mycket större krav på att det som faktiskt ser människolikt ut skall vara 
perfekt ”The Uncanny Valley” (on Game Design, A, Rollings & E, Adams 2003) (se fig. 
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1.). När spelen är enkla och utan karaktärer som är fallet med många pusselspel som 
Tetris (Alexey Pajitnov, okänt antal utgivare 1986) är inte inlevelse det viktigaste längre.  
 
Inlevelse bör aldrig gå ut över spelmekaniken. I spel som Team Fortress 2 (valve 2007) 
och andra spel där mänskliga spelare tävlar mot varandra så är mekaniken mycket 
viktigare än inlevelse. Spelare är ute efter en utmaning, en tävling. När de senare spelar 
stora äventyr själva mot datorn så blir inlevelse mycket viktigare.  
 
Att skapa inlevelse i ett dedikerat multiplayer spel är också något mycket svårt. I Team 
Fortress 2 (Valve 2007) finns en klass som heter ”Medic”. En doktor med tysk brytning 
vars främsta uppgift är att läka andra spelare på hans lag när de är skadade. Han gör detta 
genom att ”skjuta” på dem med något som kallas ”Medigun”. Den ser ut som en 
dammsugare som skjuter ut en färgglad stråle som, när den träffare en spelare från 
samma lag, snabbt läker honom.  
 
Detta är fullkomligt ologiskt, det går inte att förklara hur det fungerar ens i spelvärlden 
och det bryter totalt all inlevelse en spelare kan ha. Men det gör inget. Spelare accepterar 
att ”Medic” kan läka andra spelare eftersom det är så bra spelmekaniskt. Det gör 
matcherna i spelet roligare. Det tillför mycket mer till spelmekanik och nöje i tävlingen 
än det tar bort i inlevelse. 
 
Detta går igen i mina undersökningar. Många olika åsikter om avbrotten förs fram men 
de kan sammanfattas som att: Jakten på inlevelse får aldrig gå ut över spelmekaniken. 
Om spelmekaniken inte fungerar som den ska så förstör det spelupplevelsen mer än om 
spelet är svårt att leva sig in i. Det kan också sägas att om spelmekaniken inte fungerar så 
blir frågan om inlevelse nästan meningslös. Spelaren får aldrig tillfälle att uppleva de 
fantastiska karaktärerna och den underbara storyn. Han fastnar i den första sekvensen av 
spelet svärande över att han inte kan kontrollera kameran i spelet och därför inte kan se 
sin karaktär eller hoppa över avgrunden han måste förbi för att komma till nästa rum. 
 
Inlevelse är också mycket lättare att skapa i en kontrollerad miljö. Det vill säga i 
ett ”singelplayer” spel där spelaren spelar ensam mot datorn. När spelare ger sig ut på 
Internet och spelar mot andra människor är det mycket svårare att undvika saker som 
bryter inlevelse. Det måste finnas funktioner som gör att spelarna kan kommunicera med 
varandra och spelet måste fungera på många olika plattformar med många olika Internet 
uppkopplingar. Spelvärlden kan vara hur vacker, logisk och underbar som helt men när 
någon börjar prata om motorcykeln han köpte igår i spelets chatt är det svårt att leva sig 
in i den episka striden mot demoner i World of Warcraft (Blizzard Entertainment 2004).  
 
Själva inlevelsen verkar ha mer att göra med hur spelare uppfattar världen än vad det är 
de gör i den. Det är också enligt mina undersökningar stor skillnad mellan vad olika 
spelare prioriterar. Vissa kan tänka sig att spela ett med dåliga kontroller om det har en 
fantastisk story, de vill se vart äventyret och spelet tar dem härnäst.  Andra spelare 
fokuserar mer på spelmekaniken och lägger sällan märke till storyn. Det gör inte så 
mycket att spelet inte ger en bra förklaring till varför det blå laget och det röda laget slåss 
mot varandra. Det är helt enkelt väldigt kul att spränga saker i en färgglad miljö. 
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Det verkar finnas väldigt många olika faktorer som styr inlevelse, både vad som gör att vi 
kan uppnå den och vad som gör att den bryts. Design avbrott är den kategori, av de jag 
ställde upp som enligt mina enkäter och intervjuer, har störst negativ påverkan på 
inlevelsen. Det är också den kategori som spelare lägger märke till mest frekvent. Detta 
verkar ha en koppling till att design avbrott kan kallas det mest ”logiska avbrotten” i det 
att det är de som oftast tydligt bryter mot logiken både i spelvärlden och i verkligheten. 
 
Just detta att ”något inte passar in” är det mest förekommande svaret på vad som förstör 
inlevelse. När vi spelar ett spel så har vi en uppfattning om vilken upplevelse vi kommer 
att få. Utlovar spelet ett fantastiskt äventyr i en mörk och dyster fantasy miljö så kommer 
vi att förvänta oss det. När sedan saker eller föremål inte passar in i vår uppfattning om 
vad som är ett fantastiskt äventyr i en mörk och dyster fantasy miljö så kommer vår 
inlevelse att påverkas negativt.  
 
Undersökningen visar också på en stor skillnad mellan olika spelare. Det är väldigt olika 
vad de uppfattar som ett ”avbrott” mot inlevelse och de har alla olika stor tolerans mot 
det. Det är skillnad både på vilka avbrott de uppfattar oftast och vilka de tycker är 
allvarligast. Det är dock återkommande att de avbrott de tycker påverkar inlevelse mest 
negativt också är de avbrott de lägger märke till oftast. Alla spelare ha sina egna idéer om 
vad som är ett bra spel och vad som förstör deras inlevelse. De är mer känsliga för 
störningar i saker som ligger dem närmare om hjärtat. 
 
När vi uppfattar något som vi inte riktigt tycker stämmer så faller inlevelsen samman. 
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Slutsats 
Med den här uppsatsen anser jag att jag kan styrka min hypotes Den mest avgörande 

faktorn till att en spelvärld påverkar inlevelse negativt är design avbrott. 
 
Design avbrott är dock inte det överväldigande största avbrottet mot inlevelse. De andra 
kategorierna är också väldigt viktiga. Det går inte bara koncentrera sig på en av dem. Alla 
spelare har sin egen uppfattning om vad inlevelse är och vad som påverkar den. 
 
Detta i sin tur leder till att uppsatsen avslutas med en ny fråga: Hur viktig är inlevelse för 
spelupplevelsen som helhet? 
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Bilagor 

Information till respondenter:  
1. Grafiska avbrott: Underliga eller trasiga animationer, dåliga texturer, dålig 
ljussättning. 
2. Design avbrott: Pansarvagnen du kör kan inte rubba gräshyddan, osynliga 
väggar, problem som måste lösas på ett visst sätt. 
3. Effekt avbrott: Musik som tydligt byter spår, ljudeffekter som låter fel. 
4. Andra avbrott: Något som du tycker påverkar inlevelsen men som inte passar in 
under de ovanstående kategorierna. 

 
Inlevelse: The suspension of disbelife. Att för stunden välja att acceptera det som 
spelet innehåller som möjligt och sant. 
 
 

Intervju guide: 
 

1.  Hur ser du på inlevelse? 
2. Vad förstör inlevelse för dig? 
3. Vilket inlevelse avbrott stöter du på oftast? 
4. Hur viktigt är inlevelse för att du ska fortsätta spela ett spel? 
5. Vilket avbrott påverkar dig minst? 
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Enkäten: 
 
Jag studerar just nu inlevelse i spel. Eller snarare vad som förstår inlevelse i spel. Jag har 
hittat fyra avbrott som jag tror täcker in den största delen av saker som förstör inlevelsen i 
spel. Jag skulle vilja ha din åsikt om dem. 
 
 

1. Grafiska avbrott: Underliga eller trasiga animationer, dåliga texturer, dålig 
ljussättning. 
2. Design avbrott: Pansarvagnen du kör kan inte rubba gräshyddan, osynliga 
väggar, problem som måste lösas på ett visst sätt. 
3. Effekt avbrott: Musik som tydligt byter spår, ljudeffekter som låter fel. 
4. Andra avbrott: Något som du tycker påverkar inlevelsen men som inte passar in 
under de ovanstående kategorierna. 

 
Inlevelse: The suspension of disbelife. Att för stunden välja att acceptera det som 
spelet innehåller som möjligt och sant. 

 
A: När du spelar ett spel, vilket/vilka av följande avbrott tycker du bryter din inlevelse 
och hur mycket tycker du de påverkar? Gradera varje avbrott från 1-10. 1 innebär: Bryter 
inte inlevelsen alls. 10 innebär: Bryter inlevelsen totalt. 
  
 A1. Grafiska avbrott  … 
 A2. Design avbrott  … 
 A3. Effekt avbrott  … 
 A4. Andra avbrott………. … 
 
 
B: Hur ofta tycker du dessa avbrott förekommer i spel? Gradera varje avbrott från 1-10. 1 
innebär: Förekommer aldrig. 10 innebär: Förekommer alltid. 
 

A1. Grafiska brott  … 
 A2. Design brott  … 
 A3. Effekt brott  … 
 A4. Andra brott………. … 
 
Tack för din medverkan. 
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Enkäten engelsk version. 
 
I´m currently studing immersion in video games. More precisely, what breaks immersion 
in games. I have found four things I think is responsible for most cases of immersion 
breaking. I would like your opinion on if I´m right about them and which of them breaks 
immersion the most. 
 
The four things I have found is: 
 
 Graphic breaks: Broken animations, wrong texture or bad lighting. 
 Design breaks: Invisible walls, problems that most be solved in a certain way. 
 Effect breaks: Music switches track, sound effects doesn’t match what they are 
played to.  
 Other: Something besides the four kind of breaks I have found. 
 
A. When playing a game, which of the following things breaks your immersion and how 
much do you think they effect you? Grade them from 1 to 10. 1 means: Does not break 
immersion at all. 10 means: Totally breaks immersion. 
 
 1A. Graphic breaks:  ….  
 2A. Design breaks:  …. 
 3A. Effect breaks:   …. 
 4A. Other:……….  …. 
 
B. How often do you experience these breaks when playing a game? Grade them from 1-
10. 1 means: Never happens. 10 means: Always happens. 
 
 1B. Graphic breaks:  …. 
 2B. Design breaks:  …. 
 3B. Effect breaks:   …. 
 4B. Other:……….  …. 
 
Thank you for participating. 


