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Sammanfattning 
 

Arbetets syfte var att ta reda på hur spelare tenderar att reagera på onaturlig, eller 

ologisk spelarkitektur och hinder och om detta kan bryta en spelares immersion. För 

att ge en bakgrund till undersökningen tas begrepp så som immersion, level design, 

tematik och spelartyper upp.  

Undersökningen har genomförts i samarbete med Paradox South där två stycken 

nivåer till spelet The Showdown Effect skapades. För båda dessa nivåer skapades en 

version utan visuell representation och en med visuell representation. 

För undersökningen användes en kvalitativ metod med observation och enkät. 

Resultatet visade att spelare tenderar att inte reagera på onaturlig spelarkitektur.  

Detta beror på att deras tidigare erfarenhet av spel gjorde att de inte förväntade sig att 

nivåerna skulle presentera en verklighetstrogen och logisk spelvärld.  

Exempel på framtida arbete vore att undersöka om spelare reagerar annorlunda på 

onaturlig spelarkitektur när en 3D-spelvärld används istället för en 2,5D-värld.  
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1 Introduktion 

Idén till arbetet kom ifrån att jag tidigare skapat nivåer där jag ofta fick tillbaka feedback om 

onaturliga hinder, så som boxar mitt i vägen för en spelare, och att dessa skulle störa 

spelarens upplevelse. Jag blev därför nyfiken på att se om det verkligen stämde att spelare 

reagerar på onaturlig spelarkitektur, eller om de bortser ifrån detta så länge de känner att 

nivån erbjuder dem att ha roligt. 

För att undersöka detta valde jag att rikta in mig mot ’immersion’, ett begrepp som innebär 

att spelaren känner sig som en aktiv komponent i spelet och känner sig uppslukad av 

upplevelsen (Ermi & Mäyrä, 2005). Sommerseth (2009) jämför begreppet immersion med 

när någon upplever att de känner sig ”uppslukade av en bok”, eller ”inne i en film”. Spelaren 

behöver känna sig deltagande i spelet och olika former av deltagande leder till att en spelare 

känner sig aktiv på olika sätt (Calleja, 2007). Bakgrunden beskriver begreppet immersion 

närmare, samt tar upp level design och vad som krävs för att en nivå skall upplevas som 

underhållande. Kompromissen mellan verklighet och spel tas också upp och för att göra 

detta används Juuls (2005) begrepp om stiliserade simulationer. Bakgrunden tar även upp 

hur tematik påverkar spel och vad tematik innebär för att skapa en viss känsla och utseende 

för dess nivåer.  

Problemformuleringen som undersöktes var om spelare tenderar att reagera på onaturlig 

spelarkitektur och hinder och om spelares immersion kan bli bruten när sådana områden 

presenteras i en spelvärld. Bortser spelare ifrån den onaturliga spelarkitekturen och hindren 

ifall de får en logisk förklaring via en tematisk visuell representation? Det undersöktes även 

om de tematiskt visuella representationerna överhuvudtaget var nödvändiga för att en 

spelare skall känna sig immerserad.  

För att utföra detta skapades två stycken olika nivåer, som vardera hade två olika versioner.  

Varje nivå hade med andra ord en version med tematisk visuell representation och en 

version som endast var uppbyggd med hjälp av gråa boxar. Metoden var att låta grupper om 

fyra testpersoner spela igenom vardera version där hälften av deltagarna blev observerade. 

Efter att dessa spelat igenom en version fick dessa sedan svara på en enkät med inriktning på 

kvalitativa frågor och återupprepade detta fram till att de besvarat enkäten för alla versioner.  

Målet med undersökningen var att se om en designer behöver tänka på att skapa en logisk  

spelvärld, eller om det räcker med att nivån upplevs som underhållande för att spelaren skall 

uppleva ett immersivt tillstånd. Jag ansåg att det vore intressant för branschen att se vad en 

spelare förväntar sig av den här typen av spel och hur detta kan påverka spelutveckling.  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden tar upp begreppen level design, immersion, tematik och spelartyper samt vad 

designers och andra utvecklare behöver tänka på för att skapa intressanta och underhållande 

nivåer för andra spelare. För att enklare illustrera hur spel är uppbyggda introducerar 

Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) ramverket MDA som står för Mechanics (översätt. 

Mekanik), Dynamics (översätt. Dynamik) och Aesthetics (översätt. Estetik). Mekaniken är de 

grundläggande reglerna i spelet, exempelvis huruvida en spelare får röra sig på ett visst sätt, 

om spelet skall spelas i realtid, och så vidare. Dynamiken är det som sker när spelare 

interagerar med spelet och dess mekanik, till exempel när spelare ger input till spelet och 

spelet i sin tur reagerar på spelares val. Estetik handlar om att leverera en upplevelse till 

spelare genom spelets innehåll, mekanik och dynamik. Kremers (2009) menar att för att 

skapa en bra nivå behöver det finnas en välavvägd kompromiss mellan spelets mekanik, 

utmaningar och dess utseende. Om MDA-ramverket appliceras på level design så handlar 

level design om att hantera alla dessa tre begrepp och sätta ihop dem till en fungerande 

spelvärld.  

2.1 Level Design 

Level design är enligt Kremers (2009) den process som används för att sätta samman 

speldynamiken med allt material som skall vara med i spelet till en spelbar nivå. Det är 

skapandet av själva nivån som innehåller de utmaningar spelaren skall ställas inför, den 

grafik spelaren ser och de ljud spelaren hör. Detta innebär att det är en level designers 

uppgift att se till att nivån ger spelaren en intressant plats att utföra de olika speldynamiska 

och narrativa uppgifter som spelet presenterar. Ett spel kan bland annat ha som mål att 

spelaren skall lyckas ta sig från ett ställe i spelvärlden till en annan. Det är level designen 

som bygger upp spelvärlden som spelaren rör sig framåt i. Kremers (2009) tar även upp 

vikten av att level designers inte bara skall göra nivåer som är utmanande utan även skall 

bygga upp en spelvärld som belönar spelaren när den gör något bra och bestraffar den när 

den gör något fel. Anledningen till detta är att spelare som varken blir belönade eller 

bestraffade i spelet upplever att deras handlingar i spelet inte spelar någon roll. (Kremers, 

2009). 

För att förtydliga begreppet tar Kremers (2009) upp ett exempel som jämför skillnaden 

mellan en level designer och en speldesigner. Skillnaden är att det är speldesigners som 

bestämmer spelets regler, med andra ord det som är spelets mekanik enligt MDA-ramverket 

(Hunicke et al. 2004) medan det är level designers uppgift att presentera reglerna. Med detta 

menar Kremers (2009) att det är en level designers uppgift att skapa en spelvärld där 

spelaren blir konfronterad med spelreglerna och att skapa nivåer där spelaren har en chans 

att lära sig vad den kan göra inom spelets regler.  

Schell (2008) menar att spel behöver skapa någon form av upplevelse, men eftersom spel är 

ett interaktivt medium går det inte att presentera upplevelsen som i exempelvis en film där 

betraktaren inaktivt känner av en upplevelse. Istället vill spelaren själv styra upplevelsen och 

det är upp till level designen att se till att spelaren vägleds i rätt riktning, att den får de 

verktyg den behöver för att klara de olika utmaningarna och att spelaren känner sig delaktig 

i spelet.  
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Bartle (2004) jämför level design och skapandet av en spelvärld med skapande av den 

verkliga världen. Ett av de exempel Bartle tar upp för att beskriva level design är att jämföra 

de som skapar spelvärlden med gudar. En gud skapar en värld för att sedan presentera den 

för de som skall leva i den. Guden har därför som utgångspunkt att världen skall bli bebodd 

och guden måste därför ta hänsyn till de behov de som skall leva i världen har.  

You know, when you start designing your virtual world that it will have 

players. These are the people for whom you are designing the world. They 

won't spend millions of years evolving to fit it; you have to create the world to 

fit them.  

Bartle, 2004, s. 247 

Level design är sammanfattningsvis skapandet av en spelvärld och spelnivåer. Level 

designen skall presentera det som en spelare behöver för att kunna spela spelet. Det en 

spelare behöver lära sig för att framgångsrikt spela spelet är hur spelets alla olika regler 

fungerar, exempelvis hur spelaren rör sig på bästa sätt eller hur den besegrar en fiende. Det 

är level designens uppgift att spelens nivåer skall ge spelaren verktyg och feedback för att 

spelaren skall lära sig spelet (Kremers, 2009).  

2.2 Immersion 

Immersion är ett engelskt begrepp som ännu inte har en bra svensk motsvarighet, det 

engelska begreppet kommer att användas genom hela undersökningen. För att förenkla för 

svenska läsare har jag dock valt att använda mig av svensk böjning för begreppet. McMahan 

(2003) tar upp tre grundpelare som enligt henne får en spelare 'immerserad' i ett spel: Spelet 

i sin helhet skall matcha spelarens förväntningar på spelet, det skall finnas meningsfulla val 

som spelaren kan göra och det skall vara en enhetlig spelvärld. Dessa tre grundpelare går att 

koppla till level design eftersom det är level designerns uppgift att se till att dessa 

grundpelare uppnås i spelvärlden. Det går även koppla detta till det Hunicke et al. (2004) tar 

upp om estetik där estetiken i spelet är en del av det som skapar en viss förväntan hos 

spelare. Exempel på detta är om en spelare skall spela ett skräckspel så är estetiken en viktig 

del för att presentera en obehaglig spelvärld med obehaglig känsla för att få spelaren rädd. 

Om spelaren upplever att spelvärlden inte presenterar denna typ av estetik har den svårt att 

bli immerserad eftersom spelarens förväntningar på hur spelet skall kännas och se ut inte 

uppnås (McMahan, 2003). Ermi & Mäyrä (2005) tar även upp det McMahan (2003) säger 

om immersion, men beskriver samtidigt att spelaren förväntar sig att spelvärlden är 

intressant och välgjord för att skapa den önskade känslan i spelet för att kunna bli 

immerserade.  

När en person blir uppslukad utav någonting och i det här fallet uppslukad av ett spel är 

detta ett immersivt tillstånd för spelaren. Det handlar om att en spelare känner sig som en 

del av spelet, i en form av meditativt tillstånd där spelaren får en känsla av att vara en aktiv 

kompontent i spelet (Carr, 2006). Sommerseth (2009) jämför immersion i spel med en 

känsla en person kan få när personen läser en bra bok eller ser på en bra film, och känner sig 

inne i berättelsen. “When we describe the feeling of immersion we claim to get ‘lost in a 

book’ or ‘carried away’ by a film” (Sommerseth, 2009, s. 5).  

Calleja (2007) delar in immersion i olika komponenter som bidrar till att en spelare känner 

sig immerserad: Taktiskt deltagande, performativt deltagande, emotionellt deltagande, delat 
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deltagande, narrativt deltagande och spatialt deltagande. För att en spelare skall bli 

immerserad krävs det dock inte att alla dessa komponenter uppfylls, utan det beror på vad 

för typ av spel det är. Om spelaren har som förväntan att spelet skall erbjuda taktiska val är 

det viktigt att spelaren skall kunna känna sig taktiskt deltagande för att kunna bli 

immerserad. Om spelet istället riktar in sig på att ha en väldigt tung berättelse där taktiska 

drag inte spelar någon större roll är det viktigare att spelaren upplever att den är narrativt 

deltagande, istället för taktiskt deltagande. Dessa komponenter beskrivs i mer detalj nedan.  

2.2.1 Taktiskt deltagande 

Det första begrepp Calleja (2007) tar upp är taktiskt deltagande. Med det menar Calleja  att 

det kan vara spelarens beslut och tillgång till strategiska val som får spelaren att känna sig 

immerserad. Som exempel använder Calleja World of WarCraft (Blizzard Entertainmnet, 

2003), där ett taktiskt beslut kan handla om hur en spelare skall hantera ett speciellt köp vid 

en auktion. Ett annat exempel kan hittas i de flesta strategispel, exempelvis StarCraft 

(Blizzard Entertainment, 1998), där spelaren gör ett taktiskt beslut varje gång denne skapar 

en ny enhet eller placerar ut enheter i spelvärlden.   

Om taktiskt deltagande skall fungera bra behöver det finnas både bestraffningar och 

belöningar för de taktiska val och beslut en spelare kan ta (Calleja, 2007). Belöningar kan 

exempelvis vara att spelaren får se mer av spelplanen om den ställer sina enheter på rätt 

plats. StarCraft II: Wings of Liberty (Blizzard Entertainment, 2010) applicerar detta genom 

att placera ut specifika punkter på kartan där spelaren får ett bredare synfält så länge en 

enhet står kvar vid den punkten.  

2.2.2 Performativt deltagande 

Performativt deltagande är den andra komponenten Calleja (2007) tar upp i sin artikel. 

Denna komponent innefattar hur spelare kan röra sig i spelvärlden och hur enkelt en spelare 

kan navigera och även hur overkligt en spelare kan röra sig. Med detta menar Calleja (2007) 

att spelare kan uppleva immersion i spel där karaktären som spelaren styr kan röra sig på 

overkligt sätt som är enhetligt med spelvärlden. Spelaren kan uppleva att ett onaturlig 

rörelsesystem är mer underhållande än ett som är realistiskt vilket påverkar deras förväntan 

om vad dessa skall kunna göra med sin karaktär. Detta kan istället kopplas till dynamik, där 

spelarens förväntning om vad för handlingar den kan göra i spelet påverkar om den kan bli 

immerserad eller inte (Hunicke et al., 2004). Ett exempel på detta är Prince of Persia 

(Ubisoft, 2008) där spelaren spelar en karaktär som kan klättra på väggar och utföra 

akrobatiska rörelser som få människor skulle kunna göra i verkligheten. Genom att tillåta 

spelaren att röra sig på ett fantasifullt sätt kan spelaren känna sig mer kopplad till 

spelvärlden. Spelaren kan på så sätt bli immerserad med hjälp av spelets unika rörelsesystem 

och hindren spelaren måste ta sig förbi. Calleja (2007) tar även upp att om spelet har dåligt 

designade kontroller blir det svårt för spelaren att bli immerserad genom performativt 

deltagande. Om spelets kontroller gör det jobbigt för spelaren att styra karaktären kommer 

det att störa spelaren vilket kan leda till att spelaren avslutar spelet.  

2.2.3 Emotionellt deltagande 

Att bli emotionellt deltagande är enligt Calleja (2007) det tillstånd som är bland det svåraste 

att uppnå i spel. Emotionellt deltagande handlar inte bara om att en spelare skall känna 

sympati och förstå karaktärerna i spelet utan måste även anpassas för den spelartyp och 

målgrupp spelet har.  
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Om en spelare skall bli immerserad genom emotionellt deltagande är det viktigt att spelet 

har en takt som spelaren föredrar samt att spelet förmedlar den känsla spelaren vill känna 

under spelomgången. Detta kan handla om att vissa spelare föredrar att ventilera 

understimulans eller frustration genom att spela spel där hastigheten är väldigt hög och där 

spelarens mål är att skjuta andra spelares karaktärer. Men det kan även vara att spelare 

föredrar att delta i ett spel som kräver mycket tankekraft, eller att vissa hellre vill vandra 

omkring i ett spelområde med vacker estetik och där tempot är lugnt. Att få en spelare 

emotionellt immerserad handlar helt enkelt mer om att spelet skall skapa en önskad 

upplevelse för spelaren, snarare än att spelet måste ha en innovativ spelmekanik (Calleja, 

2007). Detta kan kopplas till både estetik och dynamik där designern skapar en viss 

förväntan hos spelare beroende på vilken typ av estetik eller dynamik spelet presenterar 

(Hunicke et al., 2004). Om spelarens förväntan av upplevelsen stämmer överens med 

estetiken och dynamiken kan spelaren på så sätt uppleva att den är immerserad (McMahan, 

2003).   

2.2.4 Delat deltagande 

Vad Calleja (2007) menar med delat deltagande är när flera personer spelar tillsammans i 

samma spelvärld. Det som får spelare att uppleva immersion genom delat deltagande är ofta 

kopplat till möjligheten att kunna kommunicera och interagera med de andra spelarna i 

spelvärlden. Delat deltagande handlar även om detaljer runtomkring själva spelet, 

exempelvis att spelare som spelar tillsammans med andra tenderar att behålla samma alias 

för varje spel den spelar (Calleja, 2007). På så sätt blir detta alias ett sätt för den spelaren att 

bygga upp ett rykte kring namnet och ett sätt för andra spelare att informeras om vem 

spelaren är. Calleja (2007) tar upp i sin artikel att spelare tenderar att känna sig immerserad 

när ett samarbete mellan spelaren själv och andra spelarna fungerar väl och att immersionen 

kan brytas när det inte fungerar. Exempel på detta är World of WarCraft (Blizzard 

Entertainment, 2003) där spelare ibland måste bilda en grupp med andra spelare för att 

besegra extra svåra fiender. När samarbetet fungerar blir det en mer intressant utmaning för 

spelarna och bidrar till speldynamiken samtidigt som en kommunikation bildas mellan 

spelarna.  

2.2.5 Narrativt deltagande  

Den femte komponenten som Calleja (2007) tar upp är relationen mellan spelaren och 

spelets narrativ. En spelare kan uppleva världen som mer levande om denne blir informerad 

om vad som händer i världen och vad bakgrunden till spelvärldens situation är.   

Det som särskiljer spel ifrån andra medier är att spelaren vill känna sig delaktig i det som 

händer i världen och även kunna bilda ”personliga” narrativ under spelets gång (Calleja, 

2007). Om spelet presenterar en viss plats i ett område som inte har ett framstående narrativ 

kan spelaren själv bilda sig en uppfattning om vad platsen berättar. Ett exempel på detta kan 

vara att om en spelare skall utforska en grotta i exempelvis The Elder Scrolls V: Skyrim 

(Bethesda Softworks, 2011) behöver grottan inte ha en förutbestämd berättelse. Istället kan 

spelaren bilda sitt eget narrativ om området baserat på det som spelaren upplevde när den 

var där. Om spelaren upplever ett eget narrativ så är detta vad Calleja (2007) kallar för 

”personligt narrativ”. 

Det finns även en annan del av narrativ som Calleja istället kallar för ”designat narrativ” där 

spelet helt enkelt har ett förutbestämt narrativ som spelaren upplever under spelomgången. 

Designat narrativ kan leda till att en spelare blir immerserad på samma sätt som ett 
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personligt narrativ kan göra. Designade narrativ är linjära och visas för spelaren del för del 

under spelomgången. Detta kan jämföras med de linjära narrativ som berättas i filmer och 

böcker. Betraktaren ställs inför en intressant värld, händelse eller något annat som får dem 

intresserade av att följa och veta mer om berättelsens fortskridande.  

2.2.6 Spatialt deltagande  

Den sista delen Calleja (2007) tar upp handlar om spelares förmåga att kunna placera sig i 

spelvärlden utifrån minnet, vägbeskrivningar från andra spelare eller annan information 

som på något sätt ger spelaren riktningar i spelvärlden. Spelaren blir immerserad utifrån 

detta när spelaren känner att den kan navigera i spelvärlden utan att behöva använda sig av 

kartor eller andra hjälpmedel för att hitta till punkten dit spelaren vill gå (Calleja, 2007). På 

så sätt blir det inga oönskade avbrott för spelaren när den skall ta sig från punkt A till B.  

Ett exempel på detta är Counter-Strike (Valve Corporation, 1999) där en van spelare som 

memorerat nivåns struktur enklare kan navigera i nivån utan att behöva stanna upp och 

tänka (Calleja, 2007). I det här fallet vet spelaren hur den skall gå om en medspelare säger åt 

spelaren att gå till ett specifikt ställe och spelet flyter därför bättre för spelaren i fråga. 

Spelaren känner på så sätt att den är en del av världen och att den förstår sig på världen 

vilket är viktigt för att spelare skall bli immerserad. En nybörjare behöver istället stanna upp, 

tänka eller till och med kolla på en karta över banan för att komma på hur den skall gå 

(Calleja, 2007).  

Spatialt deltagande är alltså kopplat till performativt deltagande eftersom spelare snabbt vill 

kunna komma in i spelvärlden och navigera den utan problem. Är världen för avancerat 

uppbyggd eller om det inte finns hjälpmedel för nybörjare att lära sig spelvärldens 

uppbyggnad kan det bli en utdragen process av inlärning innan nybörjade kan känna sig 

immerserad genom spatialt deltagande (Calleja, 2007).  

2.3 Tematik 

Game theme is the subject of matter that is used in contextualising the rule 

set and its game elements to other meanings than what the game system as an 

information system requires.  

Järvinen, 2008, s. 77 

Järvinen (2008) menar i sin avhandling att tematik kan förklaras som en dräkt som kläs 

över spelmekaniken. Spelmekaniken sätts in i en kontext genom tematik: exempelvis 

narrativ, spelvärld och genre. Tematik används på så sätt i spel för att koppla information 

om spelets regler till spelvärlden. Med andra ord är tematik något som skall öka spelarens 

upplevelse och intresse för spelvärlden. Järvinen tar även upp att tematik är någonting som 

får spelarna att känna igen viss typ av estetik och skapar utefter detta en förväntan om vad 

spelet kommer att handla om. Som tidigare nämnt så är skapandet av en viss förväntning 

hos spelaren och att sedan uppfylla den någonting som McMahan (2003) tar upp som en 

grundpelare för att få en spelare immerserad. Kopplat till MDA-ramverket handlar tematik 

alltså om att skapa den förväntade estetiken hos spelaren för att spelets regler och dynamik 

skall vara enklare att förstå och skapa en viss känsla för spelaren (Hunicke et al., 2004). Det 

finns en rad olika typer av tematik som speldesigners använder sig av, och dessa är sedan 

innan kända genom andra medier, exempelvis böcker och film. Dessa olika typer av tematik i 

spel kan exempelvis vara Science Fiction, Fantasy eller mordgåtor.  
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Schell (2008) beskriver tematik i spel som det som spelet handlar om, inte ur ett narrativt 

perspektiv, utan det som skall binda ihop spelet till en helhet. Som exempel lyfter Schell 

fram en barnbok som handlar om elefanter. För att höja känslan av att elefanter var bokens 

tema lade författaren in bilder på elefanter och skrev text om elefanter i boken för att barnet 

som läste skulle förstå innebörden av vad en elefant var. Men för att lyfta fram tematiken 

ännu mer formade även författaren själva boken och dess sidor så att även den såg ut som en 

elefant för att barnets intresse och förståelse för boken skulle bli ännu större. Appliceras 

detta på spel utifrån Järvinens (2008) teori är bilderna och texten om elefanterna delar av 

spelets tematik som skapar intresse och som berättar om spelvärldens regler för spelaren. 

Elefantformen på boken kan jämföras med hela spelvärlden i sig och inte bara dess 

komponenter enskilt. Detta på grund av att tematiken genomsyrar hela spelupplevelsen och 

berättar både om spelets värld och regler, men skapar även intresse för att spelare skall börja 

spela spelet överhuvudtaget.  

2.4 Att skapa intressanta nivåer 

För att skapa intressanta och roliga nivåer behöver level designers placera ut hinder, 

utmaningar och annat innehåll i spelvärlden (Kremers, 2009). Med innehåll menas 

audiovisuellt innehåll i form av exempelvis 3D-modeller eller ljudeffekter. Ett problem som 

kan uppstå är att spelare kan uppleva att hindren känns malplacerade, eller som om de inte 

tillhör spelvärlden. När en spelare börjar tänka på hinder och utmaningar som enbart 

inplacerade och inte som en del av spelvärlden är det lätt att detta bryter spelarens 

immersion. Detta kan kopplas till Callejas (2007) olika teorier om deltagande. Om ett hinder 

exempelvis inte passar in i spelvärlden kan spelaren som är narrativt deltagande få sin 

immersion bruten eftersom hindret inte passar med narrativet. Om hindret inte erbjuder 

spelaren ett performativt deltagande, utan bara känns som ett block i vägen kan spelaren 

som var immerserad av spelets rörelsesystem få sin immersion bruten (Calleja, 2007).  

Schell (2008) tar upp att en spelnivå kan ha en underlig arkitektur och helhetsbild så länge 

spelaren upplever nivån som lättnavigerad och intressant. Kopplar vi detta till Callejas 

(2007) teorier om immersion skulle det betyda att exempelvis en spelare som blir 

immerserad på grund av performativt deltagande sällan bryr sig om att spelvärlden ser 

overklig ut eftersom det ändå kan vara performativt underhållande. Ett annat exempel är att 

spelare som är taktiskt deltagande i spel inte reagerar på när spelets bana har annorlunda 

hinder eftersom det är de taktiska möjligheterna i nivån och dess utmaningar som gör spelet 

intressant för spelaren.  

Schell (2008) beskriver att det som spelare tenderar att reagera på är inte 

helhetsarkitekturen i sig, utan istället små detaljer i spelvärlden som inte känns som att de 

passar in. Exempel på detta är om spelet utspelar sig i en representation av den verkliga 

världen och bilarna i spelvärlden känns alldeles för stora, eller fönstren på en skyskrapa 

alldeles för små. Enligt Schell  är risken större att spelare upptäcker sådana här detaljer än 

att spelaren upptäcker att spelvärlden i sig är overkligt uppbyggd. Schell (2008) tar upp att 

det viktiga för en level designer är att skapa intressanta utmaningar, att ge spelaren rätt 

mängd belöning och bestraffning, samt att skapa meningsfulla val för spelaren att göra i 

spelvärlden. Om spelaren får mekaniken väl presenterad för sig och om spelvärlden känns 

intressant och underhållande för spelaren är det enligt Schell få spelare som faktiskt reagerar 

på om spelvärlden är overkligt uppbyggd.   
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’Stylized Simulations’ (översätt: ’stiliserade simulationer’) handlar om stiliserande 

simulationer av verklighet för att spel skall upplevas som intressanta och underhållande 

(Juul, 2005). Med stiliserade simulationer menar Juul att spel skall kännas tillräckligt 

verkliga för att spelaren skall förstå vad spelet handlar om, men tillräckligt overkligt för att 

spelet skall vara underhållande för spelaren. Ett exempel som Juul tar upp är att om en 

spelare spelar Tekken 3 (Namco, 1997), ett spel som går ut på att spelare skall slåss med en 

spelarkaraktär emot en annan spelkaraktär upplever spelaren en simulation av att slåss.  

Karaktärerna i spelet använder sig dock av förmågor som verkliga människor inte skulle 

kunna utföra. Spelaren blir immerserad av att spelet i sig är roligt, trots att en person som är 

erfaren inom kampsport inte skulle uppleva spelet som 'verkligt'. Med andra ord menar Juul 

att spelare bortser ifrån overkliga detaljer i spelet så länge det är underhållande och 

spelarens immersion skulle istället riskera att brytas om spelet simulerade verkligheten 

alldeles för väl.  

Kopplar vi stiliserade simulationer till det McGregor (2007) beskriver i sin artikel om hur 

mönster i verkligheten påverkar hur nivåer ser ut i spel så handlar detta om att skapa en nivå 

spelaren känner igen sig i, men stilisera simulationen av verkligheten för att göra spelet 

underhållande. McGregor tar exempelvis upp att byggnader i spel känns mer naturliga för 

spelare om de innehåller delar som även finns i verkliga byggnader i form av kök, sovrum 

och så vidare. Juul (2005) och Schell (2008) tar dock upp hur viktigt det är för en nivå att 

inte försöka exakt efterhärma verkligheten, utan istället använda en stiliserad simulation av 

det spelet skall efterhärma, eftersom en verklig värld inte alltid stämmer överens med spelets 

dynamik. Schell (2008) menar att nivåer som strukturellt är för nära verkligheten ofta 

upplevs som väldigt platta och tråkiga när en spelare förväntar sig en unik spelvärld. Detta 

går att koppla till McMahans (2003) komponenter för att en spelare skall uppleva 

immersion, det vill säga att spelet som helhet skall uppfylla de förväntningar spelaren hade 

om spelet. Callejas (2007) teorier är mer ingående och ser till vilka exakta komponenter i 

spelet det är som gör en spelare immerserad. Är spelet ett spel där spelaren skall utforska 

spelvärlden, exempelvis The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks, 2011) skall 

spelaren kunna bli immerserad genom emotionellt och narrativt deltagande.  

2.5 Spelartyper 

När en level designer bygger upp nya miljöer och nivåer är det viktigt att hon eller han tar 

hänsyn till att olika spelare har olika synsätt på vad som är roligt, samt att det varierar vad 

det är som gör att spelare blir intresserade av spelet. Bartle (1996) listar upp fyra olika typer 

av spelare och vad det är som intresserar dem när det gäller spel.  

 ’Achievers’ beskrivs av Bartle (1996) som målmedvetna spelare som vill ligga högst 

upp på rankinglistan (om spelet har en sådan) och att denna spelartyp inte bara 

spelar spelet en gång för en upplevelse utan känner sig manad att klara alla 

utmaningar spelet har att erbjuda. Dessa spelare är fokuserade på spelets mekanik 

och hur de kan utnyttja mekaniken på olika sätt för att klara alla olika mål som finns i 

spelet.  

 ’Socializers’ är den andra spelartypen som Bartle (1996) tar upp. Han beskriver dessa 

som personer som får ut mest av spel genom att interagera och kommunicera med 

andra spelare. Dessa spelare tenderar att tycka om när spel kräver interaktion mellan 
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spelarna för att spela spelet och att det finns möjlighet att kunna rollspela. Rollspel 

innebär att spela en annan person än den spelaren är i verkligheten. 

 ’Explorers’ är spelare som finner mest nöje i att utforska spelvärlden. Med andra ord 

är dessa spelare intresserade av att spelvärlden de spelar i skall ha välgjord tematik 

och narrativ medan spelmekaniken i sig inte är lika viktig som dessa punkter.  

 ’Killers’ är den typen av spelare som är mestadels intresserad av att besegra andra 

spelare och ser alla andra spelare ute i spelvärlden som dess fiender. Dessa spelare 

tenderar att bara spela spelet för att göra det jobbigt för andra spelare genom att 

försöka förstöra de andra spelarnas upplevelser.  

Genom att dela in spelare i spelartyper blir det enklare att förutse hur olika spelare agerar i 

ett spel beroende på hur det är designat (Bartle, 1996). Detta är på så sätt även kopplat till 

level design för att se hur olika spelare vill ha de olika nivåerna och vad olika typer av spelare 

kan se för brister i nivån. En Achiever är mer intresserad av att spelmekaniken skall vara 

underhållande och spelets regler intressanta (Bartle, 1996). Spelarkitekturen blir, om level 

designern tar hänsyn till Achivers, mer anpassad till att den skall bidra till spelets mekanik, 

medan för en Explorer kan level designen anpassas så att spelarkitekturen presenterar en 

tematik och en intressant miljö.  

De olika typerna av immersion kan kopplas till de olika spelartyperna. En av de hypoteser 

jag har i undersökningen är att Achievers, med Callejas (2007) mått blir mer immerserad av 

ett taktiskt och performativt deltagande, eftersom denne  vill ta del av spelets mekanik och 

dynamik till dess fullo (Bartle, 1996). Fortsättning av hypotesen är att Explorers istället blir 

mer immerserad av ett emotionellt och narrativt deltagande. Detta innebär att Explorers är 

väldigt noga med att spelvärlden de spelar i är tematiskt, visuellt och audiellt 

tillfredsställande. Mekaniken och speldynamiken som spelet erbjuder är inte lika viktig för 

Explorers, utan att dessa istället har en tendens att reagera på om något är tematiskt fel med 

spelvärldens arkitektur  (Bartle, 1996).  
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3 Problemformulering  

Det som gör spel unikt, i förhållande till andra typer av medium, är att en spelare måste 

aktivt interagera med spelet för att uppnå immersion. Med detta menas att en spelare 

behöver vara en aktiv komponent och vara delaktig i spelandet för att den skall kunna känna 

sig immerserad, till skillnad från exempelvis en film där betraktaren kan bli immerserad 

genom att passivt betrakta filmen (Sommerseth, 2009). När spelvärlden är välgjord och 

innehåller den estetik spelaren förväntar sig förmedlas de känslor från spelet som 

utvecklarna vill förmedla till spelaren (Hunicke et al., 2004). Detta i sin tur leder till att 

spelarens handlingar och uppmärksamhet riktas mot spelet (Ermi & Mäyrä, 2005).  Spelaren 

blir på så sätt en aktiv komponent under spelets gång och känner en koppling mellan sig 

själv och spelet vilket leder till att spelaren upplever immersion. Calleja (2007) tar upp att 

om en spelare skall uppleva den här kopplingen mellan sig själv och spelet behöver spelaren 

känna sig delaktig i spelet och ha  möjlighet att påverka det som händer i spelvärlden.  

Spel behöver ibland innehålla onaturliga händelser och estetik för att skapa en intressant 

upplevelse (Juul, 2005). Ett exempel på onaturlig estetik, eller spelarkitektur är ett hinder 

som placeras mitt i vägen för spelaren för att skapa bra dynamik, men att det normalt inte 

förekommer i en verklig värld. Risken är enligt Juul att spel inte längre blir underhållande 

om spelaren upplever att spelet är alltför realistiskt, eller om spelvärlden skapar en logik 

som känns påtvingad. Schell (2008) tar även upp att spelare tenderar att inte lägga märke 

till onaturlig spelarkitektur och hinder i nivån, så länge de inte innebär ett problem för att 

spelet skall kunna spelas och vara underhållande. Begreppet ’ologisk spelarkitektur’ kommer 

användas för att definiera när en spelare upplever nivån som ologisk, exempelvis att den har 

svårt för att se logiken i hur den skall hoppa för att ta sig över den. Med andra ord handlar 

ologisk spelarkitektur om när spelaren inte uppfattar spelvärlden som onaturlig, men att det 

finns något som stör dem på grund av att de inte finner någon logik i nivån.  

Detta arbete undersöker hur spelare reagerar på onaturlig spelarkitektur och onaturliga 

hinder och om detta kan leda till att en spelares immersion bryts. Syftet var att undersöka 

hur en spelares immersion påverkades utifrån ett level designperspektiv i tävlingsinriktade 

flerspelarspel där spelarna spelar mot varandra. Kan spelare bortse ifrån den onaturliga 

spelarkitekturen och hindren om de får en logisk förklaring via en tematisk visuell 

representation? Är de tematiskt visuella representationerna nödvändiga för en spelares 

immersion?  

Hypotesen som låg i grund för undersökningen var att spelare kommer bortse ifrån onaturlig 

spelarkitektur och hinder när dessa får en förklaring via visuell tematisk representation och 

reagerar starkare på dessa när det inte finns. Detta på grund av att tematiken med hjälp av 

visuell representation ”döljer” onaturlig spelarkitektur eller hinder och får dessa att smälta 

ihop med bakgrunden (Järvinen, 2008).  

3.1 Metodbeskrivning 

Arbetet undersökte hur onaturlig uppbyggnad och hinder påverkade spelares immersion i 

tävlingsinriktade flerspelarspel och skedde i samarbete med Paradox South. För att utföra 

undersökningen skapade jag två stycken nivåer, som vardera hade två versioner. En version 

innehöll audiovisuellt innehåll, medan den andra endast innehöll grå boxar som bygger upp 

spelarkitekturen. Avsaknad av audiovisuellt innehåll innebär att versionen saknade texturer 
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och ljud, medan den andra hade detta implementerat. Detta för att kunna jämföra hur 

spelare uppfattar samma typ av hinder och spelarkitektur med eller utan audiovisuellt 

innehåll. I syfte att enklare förstå vilka olika versioner jag kommer ta upp i olika situationer 

och vad de olika namnen innebär har jag namngivit de olika versionerna som kan ses nedan 

(se Tabell 1).  

Tabell 1 Namngivelse som kommer användas för de versioner som skapades 

Version Nivå: South Eastwood Nivå: Fort Fiesta 

Utan visuell representation South Eastwood version 1 Fort Fiesta version 1 

Med visuell representation South Eastwood version 2 Fort Fiesta version 2 

 

Testerna utfördes i grupp med två till fyra spelare åt gången, eftersom spelets nivåer var 

skapade för att kunna spelas med det här antalet spelare. South Eastwood var även anpassad 

för flera spelare men på grund av att jag endast hade tillgång till fyra datorer för testning var 

fyra spelare maxgränsen för den här undersökningen. Testpersonerna spelade spelet mot 

varandra, per grupp, samtidigt i en testlokal via klienten Steam, för att jag skulle kunna 

analysera hur spelare påverkades av hindren och nivåns spelarkitektur när de spelade emot 

varandra.  

Varje spelomgång, per version, varade i ungefär fem minuter och när tiden gått ut bestäms 

en vinnare utifrån ett poängsystem. Under spelomgångarna spelade testpersonerna alla mot 

alla utan någon form av samarbete mellan spelarna. Spelarna spelade nivåerna i två 

omgångar: två gånger med audiovisuellt innehåll och två gånger med endast gråa boxar som 

representerar spelarkitekturen. Detta är för att undvika felaktig data då den första omgången 

enbart kan handla om att göra sig bekant med spelet. I den andra omgången bör spelarna 

haft en bättre uppfattning om hur spelet fungerar rent grundläggande och kan på så sätt ge 

ut bättre data. Med bättre data menar jag att spelarna kunde ge feedback som var mer riktad 

till level designen i sig istället för att beskriva eventuella problem med kontroller och så 

vidare eftersom detta föll utanför problemformuleringen. Om spelarna istället reagerade på 

spelarkitekturen kunde det kopplas till Callejas (2007) begrepp om immersion. Om spelarna 

hade svårt att förstå sig på hur nivån såg ut blir det för dessa ett spatialt problem. Detta 

beror på att spelaren inte har byggt upp en minnesbild, tillräckligt snabb,t över hur nivån såg 

ut och kunde på så sätt inte bli immerserad genom spatialt deltagande (Calleja, 2007). När 

spelarna har fått en bild över hur nivån ser ut blev det mer tydligt om spelarna blev 

immerserade eller inte genom observation.  

3.1.1 Mätning av immersion 

För att kunna observera och mäta om spelare är immerserad under observationen använde 

jag mig av Callejas (2007) kompontenter om deltagande och immersion i spel som 

indikatorer för att observera om en spelares immersion potentiellt kunde brytas av en 

handling den gör i spelet. Syftet var att utifrån dessa indikatorer analysera om det fanns 

situationer där spelarens immersion kunde brytas på grund av level designen. 

Observationerna jämfördes sedan med en enkät där testpersonen fick fylla i hur den själv 

upplevde vissa områden i spelet och om deras immersion blivit bruten, och i sådana fall 

varför de upplevde detta. Fokus kommer att ligga på att se hur spelare upplever själva om de 

känner sig immerserade eller inte. Med detta menas att spelarna själva kommer få beskriva 
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om de upplevde att deras immersion blivit bruten och varför det i sådana fall hände. 

Undersökningen kommer att utgå ifrån vad spelaren själv upplever om dess immersion blivit 

bruten eller inte och analysera personernas svar utifrån Calleja’s (2007) komponenter om 

deltagande och immersion för att se vilka indikatorer som kan leda till bruten immersion.   

Ett exempel på en indikator för att spelarna potentiellt inte längre kände sig immerserad är 

om spelarna har svårt för att röra sig runt och navigera i spelvärlden. Detta kan tyda på att 

spelaren inte känner sig performativt deltagande och att utmaningen är för hög för att den 

skall kunna känna sig som en aktiv komponent i spelet. Detta antecknades för att sedan 

jämföras med den enkät testpersonen fyllde i efter att den avslutat en specifik version av de 

testbara nivåerna. I enkäten fick spelaren själv förklara om den upplevde att den inte kände 

sig delaktig i spelet och i sådana fall varför. På så sätt kunde jag kontrollera om det som 

observerades stämde överens med det spelaren själv upplever i spelet och om den upplever 

att dess immersion blev bruten eller inte.  

När det kommer till delat deltagande är det viktigt att lyssna efter vad spelarna pratar om 

under testomgången. Om spelarna identifierar sig med spelet och pratar med varandra om 

vad de upplever i spelet är det ett tecken på att de känner sig immerserade i spelet. Om de 

istället pratar om någonting som inte alls är relaterat till spelet, eller är irriterade kan det 

istället vara ett tecken på att deras immersion blivit bruten (Calleja, 2007). För att koppla 

detta till level design är det även viktigt att se till att analysera det spelarna faktiskt pratar 

om. Om spelarna blir irriterade över att en spelbar karaktär känns bättre än deras egna så 

faller det utanför mitt problemområde eftersom karaktären inte är en del av level designen. 

Däremot om spelarna diskuterar om hur en specifik spelare lyckades undkomma att bli 

besegrad så kopplas det till level designen. Detta är på grund av att spelaren utnyttjar spelets 

mekanik och dynamik för att agera med spelvärlden och spelarna i spelvärlden och kan 

därför kopplas till mitt problemområde inom level design.  

3.1.2 Spelartypers påverkan i undersökningen 

Undersökningen fokuserade främst på två av Bartles (1996) spelartyper. Dessa var Achiever 

och Explorer. Anledningen till att fokus låg på dessa spelartyper är att de är mest olika 

varandra när det gäller vad de tycker om i spel, och deras intresseområden inom spel är mer 

kopplade till spelets dynamik än de två andra spelartyperna. Detta är även på grund av att 

spelet inte fokuserar på att social interaktion, eller att vissa spelare skall försöka ”förstöra” 

spelarna upplevelser vilket gör att Socializers och Killers inte blir lika kopplade till 

problemformuleringen om level design.  

Det som undersökningen tog hänsyn till var att Achivers och Explorers kan reagera på olika 

områden och händelser under speltestningen. En Achiever har en större tendens att bry sig 

mer om spelets mekanik och att spelets grundläggande level design, i det här fallet, låter 

spelaren ta del av spelets mekanik utan att det känns hackigt eller onödigt svårt att röra sig 

runt nivån (Bartle, 1996). En Explorer tenderar istället att reagera på hur spelets tematik och 

miljö presenteras. Explorers kan ha en större benägenhet att reagera på om spelets tematik 

känns onaturlig, eller overklig och om miljöns utseende och känsla är dåligt designad. 

(Bartle, 1996). Genom att koppla samman spelartyperna med Callejas (2007) begrepp om 

immersion kan vi undersöka om spelarnas immersion bryts av olika anledningar mellan de 

olika spelartyperna, eller om det finns en specifik del av nivån som båda spelartyperna 

reagerar på. På så sätt går det att undersöka om spelare tenderar att reagera på hinder i spel 
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på grund av tematiken bakom, eller om det mest handlar om hur väl den är inplacerad i 

förhållande till spelets mekanik.  

För att definiera vilken spelartyp en specifik testperson var läste varje testperson igenom en 

snabb definition av vad varje spelartyp enligt Bartle (1996) innebar (se Appendix C).  

Testpersonen fick utefter det dokumentet sedan bestämma vilken typ av spelartyp spelaren 

tycker stämmer bäst överens med sig själv som spelare utan att få veta namnet på 

spelartyperna. Anledningen till att jag inte tagit med namnet är för att spelarna inte skall 

identifiera sig med ett enskilt begrepp, utan läsa igenom vad spelartypen faktiskt står för. 

Eftersom testgruppen bestod av vana spelare borde majoriteten av testpersonerna veta vad 

de upplever som underhållande med spel och kunde därför kategorisera sig själva. Den valda 

spelartypen skrevs ned på den enkät den sedan kommer att fylla i för att kunna kontrollera 

om spelares immersion bryts av olika anledningar beroende på vilken spelartyp de är.  

Ett problem som kunde uppstå under undersökningen är om alla personer visade sig vara av 

samma spelartyp. Om exempelvis alla var av typen Achiever kunde det leda till att den data 

jag fick ut till största del är kopplad till speldynamiken och inte tematiken vilket kan leda till 

att slutresultatet kan bli bristfälligt. Risken för att något sådant här händer är ganska låg 

eftersom spelare tenderar att vara väldigt olika i vad de tycker om och inte (Bartle, 1996). 

För att undvika detta observerade jag alltid en utav vardera spelartyp om detta var möjligt 

för att se till att samma mängd Explorers och Achievers blev observerade.   

3.1.3 Kvalitativ undersökningsmetod 

Fokus låg på att få ut kvalitativ data genom att observera hur spelarna betedde sig i 

spelvärlden och att sedan jämföra detta med en enkät spelarna själva beskrev vad de 

upplevde i olika situationer under testomgången. En kvalitativ undersökning fokuserar på 

att samla in och analysera data där värderingar, uppfattningar och handlande står i fokus 

(Östbye et al., 2003). Anledningen till att jag valde en kvalitativ metod istället för en 

kvantitativ metod är på grund av risken att få mätfel och för att få veta anledningen bakom 

vad folk upplever och inte bara hur de upplever någonting. Mätfel innebär i det här fallet att 

testpersonerna inte ger ett ärligt svar, utan fyller enbart i enkäten utan närmare eftertanke 

om vad den faktiskt tycker. Det finns även en risk för att testpersonerna missförstår frågor 

eller att forskaren missförstår testpersonens svar om endast en kvantitativ metod används 

(Östbye et al., 2003).  

För att göra en kvalitativ analys var det viktigt att testpersonerna kände sig så hemma som 

möjligt i testningssammanhanget, det vill säga i det här fallet att få testpersonerna att känna 

sig som de faktiskt spelade spelet för att ha roligt och inte bara för att delta i en vetenskaplig 

testning. Anledningen till detta är att testpersoner annars kan känna sig obekväma om de är 

medvetna om att de ingår i ett test och för att få önskat resultat är det bra om omgivningen 

inte påverkar spelaren under testsessionen (Östbye et al., 2003).  All testning skedde dock i 

en testlokal som enbart var till för att testa spelet. Alla testpersoner i en omgång spelade 

spelet samtidigt och kan på så sätt föra en kommunikation mellan varandra medan de 

spelade, vilket uppmuntrades på grund av metoden som valdes. Genom att uppmuntra 

kommunikation mellan spelarna hoppades jag att spelarna skulle finna det som en mer 

naturlig spelmiljö eftersom testpersonerna inte var helt ensamma med den som ansvarade 

för testet.  
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Sammanställning av data generaliserades i slutet av undersökningen. Generalisering innebär 

att dra slutsatser om en grupp individer och utifrån detta kunna formulera uppfattningar 

som allmänheten har (Östbye et al., 2003). Utifrån problemställningen ville jag alltså se om 

det finns ett samband inom den valda målgruppen, när det gäller hur de hanterade hinder 

och onaturlig spelarkitektur i nivån och se om detta även går att koppla till andra typer av 

spel eller om det enbart gäller spelet som testpersonerna testar. Om en spelares immersion 

bröts på grund av att nivåns uppbyggnad kändes konstig kan det kopplas till Callejas (2007 

olika komponenter om deltagande och immersion. Detta kunde sedan generaliseras för att se 

om spelare tenderade att få sin immersion bruten på grund av onaturlig spelarkitektur, om 

detta berodde på något annat, exempelvis svårigheter med kontroller, eller om de inte 

upplevde att dess immersion blev bruten.   

3.1.4 Observation 

Observation är en form av kvalitativ metod som syftar till att få ut djupgående svar snarare 

än många svar (Östbye et al., 2003). Genom att observera spelarnas beteende gav det mer 

värdefull kvalitativ data eftersom jag som forskare kunde se testpersonernas handlingar i 

spelet och inte bara det de skriver ned i enkäten. Observationen gick till genom att spelarnas 

uppmuntrades att prata under spelomgången och jag fyllde i ett observationsprotokoll (se 

Appendix B) under testperioden, som tar upp vad spelaren gjorde i spelet och vad den 

kommunicerade om med resten av gruppen. Observationsprotokollet är uppbyggt på ett 

sådant sätt att den tar upp ungefär samma frågor som testpersonen sedan får fylla i enkäten. 

I observationsprotokollet kunde jag fylla i om det verkade som att en spelare reagerade på 

någonting i nivån och om det verkade bryta dess immersion kopplat till Callejas (2007) 

begrepp om deltagande. Detta ledde till att jag hade två stycken olika dokument som sedan 

jämförs för att se om en spelare inte längre kände sig deltagande och om det ledde till att 

dess immersion bröts eller inte. Jag som ansvarig för testet var inte med och spelade spelet. 

Istället var jag en öppen observatör och analyserade både det spelarna gjorde och det 

spelarna sade medan de testade spelet. Öppen observatör innebär att alla deltagare i testet 

var medvetna om de blev observerade medan de spelade. Det fanns med andra ord inte en 

hemlig observatör under testningsperioden (Östbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003). 

Eftersom spelet är avsett att spelas av flera spelare kunde inte en testperson utföra testet 

ensam. Detta ledde till att endast en person kunde bli observerad i taget under 

testningsperioden, per grupp. Spelarna spelade dock samma version två gånger och jag 

kunde därför variera mellan två personer som observerades. De övriga två som deltog i 

testet, per grupp, fyllde endast i enkäten och bidrog med data för att kunna jämföra om de 

upplevde nivåerna annorlunda från de observerade personerna. Med andra ord blev dessa 

spelare ett komplement för att kunna få ut mer kvantifierbar data, medan de observerade 

gav mer kvalitativ data. Problem som kan uppstå med detta är dock att testpersonen som 

observeras andra gången bortser från saker den tidigare reagerat på eftersom den redan 

spelat versionen en gång tidigare. För att lösa det här problemet kommer även de 

observerade personerna att få fylla i samma enkät som de testpersoner som inte blir 

observerade och kan därför skriva ned vad de reagerade på som jag kan ha missat under 

observationen. För att kunna utföra en enkät och jämföra testpersonernas svar med deras 

handlingar under observationen gavs varje person en specifik kod. Spelarna har samma kod 

som namn när de spelar spelet, när de fyller i enkäten och koden för den observerade 

spelaren skrivs ned i ett observationsprotokoll.  
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Sammanfattningsvis var det två till fyra testpersoner per testomgång. Två av dessa blev 

observerade och två, om det är fyra testpersoner, blev inte observerade. Alla fyra spelare 

fyllde i samma enkät.  

3.1.5 Enkät 

För att kompensera att jag inte kunde observera alla testpersoner lät jag istället de 

testpersoner som nyligen spelat fylla i en enkät med både öppna och slutna frågor. Med 

öppna frågor menas att testpersonerna fick besvara en fråga fritt och gå in på djupet, medan 

slutna frågor endast är kryssrutor som testpersonen behövde fylla i (Östbye et al., 2003). 

Med slutna frågor besvarade testpersonerna exempelvis vilken spelartyp de anser sig själva 

tillhöra. Testpersonerna fick till exempel beskriva om det var någonting som de reagerade på 

med nivåns arkitektur eller hinder med hjälp av öppna frågor. Detta ledde även till att jag 

kunde särskilja om en spelares upplevde att deras immersion blev bruten på grund av att den 

hade svårt för att spela spelet överlag, eller om den blev bruten på grund av hur nivån var 

uppbyggd.  

Många av frågorna i enkäten var uppbyggda genom att i grunden vara 'ja och nej'-svar. Detta 

leder till att en viss mängd av frågorna kan kvantifieras genom att se hur många som 

upplevde en viss detalj i en viss version, kontra de som inte gjorde det. Spelaren fick dock 

motivera varför den svarade ja eller nej vilket är den mest intressanta punkten för att se om 

en spelare upplevde att dess immersion bröts av en viss situation och om gick att koppla till 

problemformulering och level design. Östbye et al. (2003) tar upp att för att skapa en bra 

enkät är det viktigt att det inte bara är ett fåtal personer som besvarar frågorna och att varje 

testperson besvarar exakt samma frågor. Eftersom testningen skedde i grupp besvarade 

testpersonerna enkäten i samma lokal som testningen skedde och jag kunde på så sätt 

försäkra mig om att testpersonerna fick enkäten och fyllde i den.  

Enkäten delades ut till varje testperson och denne fick fylla i enkäten anonymt. Istället för att 

använda mig av namn använde jag mig som tidigare nämnt av ett unikt ID för varje spelare i 

form av ett nummer så att jag kunde koppla samman observationsprotokollen med rätt 

spelares enkät. Enligt Östbye et al. (2003) tenderar testpersoner att svara mer ärligt och 

rättfärdigt om de inte behöver sätta sitt namn på enkäten de fyller i. Östbye et al. (2003) tar 

upp beteendefrågor och att dessa handlar om att kartlägga vad testpersonen gjort eller vad 

denne observerat. Denna del var väldigt central för den här undersökningen eftersom 

problemformuleringen är kopplad till hur spelaren uppfattade och interagerade med 

spelvärlden och om det fanns någonting i spelvärlden som gör att spelarens immersion bryts.  

För att utforma enkäten delades frågorna upp i två delar där en del hanterar performativt 

deltagande, medan den andra hanterar narrativt deltagande. Frågorna är även uppdelade så 

att testpersonen får fylla i varje fråga för varje ny version av nivån den testat.  

Enkäten byggdes även upp med hjälp av nyckelord för att se om vissa specifika typer av 

områden kan få en spelares immersion bruten. Exempel på detta var att fråga spelaren om 

de upplevde att det fanns 'osynliga väggar' i spelet som de reagerade på. Än en gång 

besvarades samma fråga för båda nivåer med och utan visuell representation, där vissa 

områden har fått en logisk förklaring med hjälp av grafik medan andra inte fått det. Målet 

med detta var att se om spelare reagerade extra starkt på onaturlig spelarkitektur i en 

version av nivån, men inte i den andra och hur testpersonen reagerade på detta. Om 

testpersonen blev störd av en osynlig vägg i en version, men inte den andra, trots att den 
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osynliga väggen finns i båda versioner tyder det på att spelarens immersion och deltagande 

påverkas av visuell representation. Detta ledde till att jag kunde sammanställa data och även 

se om testpersonen upplevde att dess immersion blivit bruten på grund av performativt 

deltagande, eller om det var avsaknad av en visuell representation som fick spelarens 

narrativa deltagande och immersion att brytas. Ur det här perspektivet kunde jag även se om 

det fanns en koppling mellan spelartyp och vad för typ av avsaknad av deltagande ur Callejas 

(2007) begrepp som får en spelares immersion att bli bruten. Om spelaren upplevde att den 

blev begränsad i nivån, i en av versionerna, men inte den andra, tyder det på att spelarens 

performativa deltagande blivit påverkat av narrativt deltagande eller spatialt deltagande 

eftersom grundarkitekturen är densamma i båda versionerna. Blir en spelares immersion 

bruten på grund av spelets utseende är detta ett tecken på att gapet mellan det som Juul 

(2005) beskriver som verklig logik och spelvärld för spelets underhållning blivit för stort. 

Med andra ord innebär det att tematiken inte längre bidrog till att spelaren bortser ifrån 

onaturlig arkitektur eller hinder. 

3.1.6 Målgrupp och Etik 

Den målgrupp jag valde att utföra  undersökningen på var vana spelare där alla testpersoner 

var mellan 18 och 30 år, men de fyllde inte i sin exakta ålder under testningen. Jag gjorde ett 

urval och noterade därför inte spelarnas ålder eftersom jag visste att det var inom den satta 

gränsen. Detta på grund av att jag redan valt en målgrupp och åldern behövde därför inte 

vara exakt. Anledningen till att målgruppen valdes är dels på grund av att det var ett 

önskemål från Paradox South att testa spelet på deras tänkta målgrupp till The Showdown 

Effect, och den tänkta målgruppen användes också därför under forskningen. Detta på grund 

av att det var intressant att se hur den tänkta målgruppen reagerade på onaturlig 

spelarkitektur eftersom det är dessa spelare som senare kommer att vara slutanvändaren.  

Urvalet baserades även på att jag visste att personerna var erfarna och vana dataspelare och 

en exakt vana definierades därför inte under testet. Jag valde dock att inte inkludera vilket 

kön testpersonerna var på grund av att det inte kändes relevant eftersom undersökningen 

inte analyseras ur ett genusperspektiv. De källor arbetet baseras på analyserar inte genus och 

level design vilket ledde till att detta inte togs med i arbetet.  

Eftersom alla testpersoner var över arton år innebar detta att alla testpersoner var myndiga 

och därför krävdes det inte att förälder eller annan vårdnadshavare behövde skriva under ett 

dokument där de beviljade att testpersonen fick delta i testet. På så sätt sparades mycket tid 

eftersom testpersonerna själva var ansvariga för om de ville delta i testet eller inte.  

Östbye et al. (2003) presenterar fyra olika krav som krävs för att testning skall få utföras. Det 

första kravet var att testpersonerna skall vara medvetna och bli informerade om att de 

kommer vara med och delta i ett test. Det andra kravet är att låta testpersonerna själva 

bestämma om de vill vara med och delta eller inte och att en testperson skall kunna avbryta 

testet när den vill utan förklaring eller orsak. Tredje punkten handlar om att testpersonernas 

uppgifter inte skall hanteras på ett sätt som kan kränka deras personliga integritet, 

exempelvis genom att redovisa namn i rapporten. Den fjärde och sista tar upp att resultaten 

från testningen endast får användas i forskningssyfte  

Det första, andra och tredje kravet kunde sammanfattas och hanteras gemensamt. Innan 

testningen startade blev testpersonerna informerade om att dessa skulle delta i en 

vetenskaplig undersökning, att de fick avbryta testet när de vill och att deras namn inte 

kommer att nämnas i rapporten eller delas ut till allmänheten. Den fjärde punkten 
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hanterades genom att en annan person höll i testning och undersökning av spelet för 

Paradox South. Den testning jag höll i var på så sätt endast kopplat till min vetenskapliga 

undersökning vilket Paradox South inte använde i marknadsföringssyfte, eller 

utvecklingssyfte.   

Östbye et al. (2003) tar även upp en rekommendation om att informera testpersonerna om 

var undersökningen de kommer vara delaktiga i offentliggörs. Den här punkten var också en 

del av den information som testpersonerna fick innan testningen. Eftersom rapporten är 

offentlig kan alla testpersoner ta del av den. Resultaten och slutsatserna kommer på så sätt 

inte att hållas hemliga.  
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4 Projektbeskrivning  

Till undersökningen skapades två olika nivåer där vardera hade två olika versioner. Dessa 

två nivåer utspelar sig i vilda västern och har en klichéartad och komisk tematik i sig.  

Arbetet med nivåerna innebar arbete med spelets gameplay-relaterade level design, för att få 

till en rolig spelvärld att spela i, men även att placera ut rekvisita och effekter för att visa upp 

tematiken. 

Skapandet av nivåer skedde i samarbete med spelföretaget Paradox South, och min uppgift 

var att göra nivåer till spelet The Showdown Effect (Arrowhead Game Studios, 2013). Det 

grundläggande arbetsflödet började med att skissa upp förslag till olika typer av nivåer på 

papper, eller digitalt med hjälp av Adobe Photoshop CS6 för att sedan byggas upp med hjälp 

av simpla block i spelmotorn Bitsquid. Grafiska och ljudmässiga material gjordes för nivåns 

form och tematik av grafiker på Paradox South, men blev i många fall utplacerade i nivån av 

mig själv. 

Designen utgick i början från att skapa nivåer ur ett performativt deltagande (Calleja, 2007) 

perspektiv. Detta innebär att nivån i första hand skulle vara rolig att spela snarare än at den 

skulle ha en stark tematik eller narrativ bunden till sig. När nivån senare genom intern 

testning ansågs vara tillräckligt rolig inleddes processen med att få den tematiskt tilltalande 

och skapa ett narrativt deltagande i nivån, det vill säga att spelaren känner sig delaktig i 

spelet tack vare dess berättande (Calleja, 2007). Detta arbetssätt ändrades senare i 

produktionen för att ha en starkare koppling till tematiken redan från start.  

Under skapandet av dessa nivåer utgick jag från Adams (2010) grundpelare för level design. 

Främst handlar detta i det här fallet om att variera hastigheten i spelet för att undvika att 

spelarna får överdrivet mycket information hela tiden och känner sig stressade. Adams 

(2010) menar att en varierande fart är en av de viktigaste principerna för ett underhållande 

actionspel. Eftersom det performativa deltagandet var en viktig del för undersökningen 

behövde spelarna bli belönade när de spelade bra (Calleja, 2007). Detta innebar för min del 

att lägga in områden i nivån som är en performativ utmaning, exempelvis att spelaren kan 

hoppa från vägg till vägg för att ta sig upp till en specifik nivå snabbare. Spelare som är bra 

på spelet kunde dra nytta av väggarna för att överlista långsammare spelare. Om inte spelare 

får denna typ av utmaning från spelet kan det hända att spelare tröttnar väldigt snabbt då 

nivån inte erbjuder dem något motstånd (Adams, 2010) (Kremers, 2009).  

När det kommer till den estetiska delen av nivån kopplas detta starkt till tematiken och 

spelets narrativa deltagande. Enligt Adams (2010) är det viktigt att se till att en given 

tematik i en nivå skall vara enhetlig, annars kan det bli förvirrande vad nivån faktiskt skall 

föreställa. Enligt Calleja (2007) kan en sådan förvirring det här leda till att det narrativa 

deltagandet försvagas och spelarens immersion bryts. Eftersom de två olika nivåerna som 

skapades skall analyseras både ur ett performativt och narrativt perspektiv med hänsyn till 

spelartyper (Bartle, 1996) var det viktigt att nivån både erbjöd intressanta utmaningar och 

gameplay, men även en intressant tematik för nivåns helhet.  

4.1 The Showdown Effect 

The Showdown Effect är ett flerspelarspel med tävlingsinriktat innehåll där spelarna blandar 

hoppande mellan plattformar med action i snabbt tempo i en 2,5D spelvärld. 2,5D innebär 
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att spelet innehåller tredimensionell grafik men spelaren kan inte röra sig i djupled utan är 

fastlåst i ett 2D plan. (Wikipedia, 2013).  Spelaren måste använda sig av karaktärernas olika 

förmågor, exempelvis att hoppa, för att röra sig på ett effektivt sätt i spelvärlden. Ett tidigt 

exempel på ett känt plattformspel är Super Mario Bros (Nintendo, 1985) där karaktären rör 

sig på ett 2D-plan och tar sig framåt i spelet genom att springa och hoppa på plattformar.  

Den övergripande tematiken i The Showdown Effect är att spelare skall känna sig som att de 

placeras in i en "hårdnackad" actionfilm från 70-, 80- eller 90-talet.  Med andra ord bygger 

spelet på klichéartade miljöer, med stereotypa karaktärer från filmer som exempelvis Fists of 

Fury (Wei, 1971) eller The Terminator (Cameron, 1984). 

4.1.1 Gameplay 

The Showdown Effect innehåller fyra olika spellägen där spelarna har olika typer av mål för 

att vinna spelet. Varje spelläge handlar om att samla poäng genom att besegra motståndare, 

men spelarnas roller är olika för de olika spellägena. Exempelvis innehåller ett spelläge 

samarbete mellan vissa av spelarna medan ett annat inte gör det. Gemensamt för alla fyra är 

dock den grundläggande kärnmekaniken som består av att skjuta motståndare och röra sig 

snabbt i spelvärlden. Eftersom jag endast kommer undersöka ett av spellägena är det endast 

det som kommer att beskrivas. Detta spelarläge kallas för ”Showdown” och är det 

ursprungliga spelarläget som spelet byggdes från.  

Showdown innebär att spelarna spelar alla mot alla i fem minuter. Varje gång de lyckas 

besegra en motståndare får de ett poäng. Blir en spelare besegrad placeras den på en ny plats 

i nivån och kan snabbt komma in i matchen igen. När fem minuter har gått inleds ett 

stadium som spelläget själv är döpt ifrån nämligen ”Showdown”, detta innebär att om en 

spelare blir besegrad i det här läget så kommer den inte längre tillbaka in i spelet, utan 

förblir ”död”. Spelare får då två poäng för att besegra en motståndare och om de besegrar 

den sista spelaren får de ytterligare tre poäng. Spelaren med mest poäng när spelet är slut 

vinner spelomgången.  

För att kunna besegra andra spelare använder sig spelarna av olika vapen de kan låsa upp 

under spelets gång med poäng de tjänar efter varje avslutad match. Spelarna börjar dock 

med att ha tillgång till ett maskingevär och ett svärd eftersom dessa vapen ansågs, av 

Arrowhead Game Studios som stod bakom den allmänna designen av spelet, vara enklast att 

lära sig spelet med. Det är även dessa två vapen som kommer att användas under testningen 

av de nivåer som skapades för undersökningen.  

Varje spelare kan även välja en specifik karaktär att spela med. Varje karaktär har en unik 

förmåga som kan användas för att förflytta sig mellan plattformarna, eller för att enklare 

kunna besegra motståndare i en strid. De karaktärer spelarna kommer ha tillgång till under 

testningen är en karaktär med förmågan att kunna skjuta upp sig själv i luften för att snabbt 

kunna komma åt vissa plattformer och en karaktär med en sköld som skyddar spelaren från 

en viss mängd skada.  

Spelets grundläggande dynamik med att vara ett flerspelarspel med tävlingsinriktat syfte på 

plattformar kan jämföras med spelet Super Smash Bros (Nintendo, 1999) där spelarna skall 

besegra varandra med hjälp av olika tekniker. Båda spelen innehåller även olika karaktärer 

med olika förmågor, men stridssystemet är det detsamma för alla karaktärer.  
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4.1.2 Nivåer och tematik 

När jag påbörjade mitt arbete med The Showdown Effect  hade spelet redan fyra olika nivåer 

med olika teman som satte standarden för de nivåer jag sedan skapade. Jag har valt att 

beskriva dem i detta kapitlet, eftersom de influerade skapandet av nivåerna som skall 

användas i undersökningen. Gemensamt för dessa nivåer är att alla utspelar sig i en 2,5D 

värld och spelaren kan springa på de svarta plattformarna. Spelaren kan med andra ord 

endast röra sig åt sidorna, uppåt och nedåt.  

Det som inte färgat helt i svart är rekvisita, vapen, samt stegar eller hissar spelaren kan 

använda sig av för att ta sig till olika områden. Vapnen i spelet är något som spelaren kan 

plocka upp och använda sig av under spelets gång. Dessa är alltså inte statiska. Vapen, stegar 

och hissar kommer därför att kallas för aktiv rekvisita eftersom spelaren kan interagera med 

dessa. Dessutom finns det rekvisita som är en del av bakgrunden, till exempel kan spelaren 

inte plocka upp stora bord. Den här typen av rekvisita kommer därför att kallas för passiv 

rekvisita eftersom spelaren inte kan interagera med dessa. Det är med andra ord de svarta 

byggstenarna som bygger upp hur spelaren kan röra sig. Spelets tematiska design byggs 

istället upp av bakgrunden och passiv rekvisita.  

De första nivåerna som kommer att beskrivas följer en tematik som Arrowhead Game 

Studios valt att kalla för ”Neo-Tokyo”. Nivåerna avser att representera en futuristisk version 

av den japanska huvudstaden Tokyo. Futuristiska versioner av Tokyo kan återfinnas i andra 

former av media, exempelvis i den japanska tecknade serietidningen Akira (Katsuhiro, 1982) 

där även begreppet Neo-Tokyo används. Det finns två olika nivåer med denna tematik: Neo-

Tokyo City och Neo-Tokyo Docks.  

 

Figur 1 Skärmdump tagen från Bitsquid av Neo-Tokyo City 
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Figur 2 Skärmdump tagen från Bitsquid av Neo-Tokyo Docks 

Gemensamt för de båda nivåerna är att de använder sig av samma typer av bakgrund, 

tematik, ljussättning samt aktiv och passiv rekvisita för att skapa en gemensam känsla för de 

båda nivåerna. Både Neo-Tokyo Docks och Neo-Tokyo City's design är speciella för att 

byggnaderna spelarna kan röra sig i mellan är höga och spelarna rör sig på så sätt mycket i 

nivåernas höjdled. Båda nivåerna har även ett stort öppet utrymme i banan för att 

möjliggöra större eldstrider och ge utrymme för nivåns bakgrund.  

De andra två nivåerna som skapats sedan innan har en medeltida tematik. Den ena av dessa 

nivåer, Medieval Town, föreställer en medeltida stad med en borg i mitten, en taverna vid 

sidan och en kyrka längst åt höger. Den andra, Bandit Fortress, föreställer en rövarborg med 

stulna varor och guld placerat långt ute i vildmarken.  

 

Figur 3 Skärmdump tagen från Bitsquid av Medieval Town 
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Figur 4 Skärmdump tagen från Bitsquid av Bandit Fortress 

Dessa två nivåer inom samma tematik är mer annorlunda från varandra än vad Neo-Tokyo 

nivåerna är. Medival Town har en relativt ljus miljö med mycket varma färger i sig, medan 

Bandit Fortress skapar ett mer kargt landskap genom att använda sig av övergripande kalla 

färger för nivåns ljussättning. Även level designen skiljer sig från varandra mellan dessa två 

banor. Medan Neo-Tokyo's nivåer är snarlikt uppbyggda är Medievals nivåer relativt olika 

från varandra. Medieval Town är uppbyggd på ett sådant sätt att nivån är horisontell med 

några få våningar spelaren kan röra sig uppåt på. Detta bidrar till att striderna utspelar sig 

på några få plan. En specialitet med nivån är att för att bryta upp den horisontella designen 

placerades det ett stort svart hinder i centrum så att nivån bryts upp trots att den inte är 

byggd på höjden.  

Bandit Fortress har skapats med en liknande idé, men till skillnad från Medieval Town, som 

har tre områden som skapar nivån, har Bandit Fortress istället delat upp banan i två 

områden. Båda områdena utspelar sig i samma borg och har därför en snarlik stil, men med 

annorlunda ljussättning för att få ett område att kännas mer bebott och den andra mer 

mystisk. Bandit Fortress använde sig också av ett stort hinder i mitten, precis som Medieval 

Town för att bryta upp nivån. Skillnaden är dock att istället för att använda sig av ett fast 

hinder spelaren måste klättra över är hindret ett stort öppet område. Om spelaren ramlar i 

mellan de två broliknande delarna, som kan ses längst ner i bildens centrum, dör spelaren 

och förlorar ett poäng.  

4.2 Skapandet av nya nivåer 

Den första nivån som skapades var en nivå som är avsedd för åtta spelare, vilket är 

maxantalet av spelare för varje spelomgång. Denna nivå skapades ursprungligen utifrån ett 

gameplay-perspektiv utan hänsyn till en specifik tematik. Med andra ord utgick det från ett 

performativt deltagande perspektiv (Calleja, 2007) för att sedan placera in en passande 

tematik på det som skapats. Detta arbetsflöde kom, som tidigare nämnt i rapporten, sedan 

att ändras när det var dags att skapa den andra nivån som skulle testas. Denna nivå är 

istället avsedd för att fyra spelare och blev på så sätt en mycket mindre nivå än de nivåer som 

tidigare hade skapats för spelet.  
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Gemensamt för de nivåer som skapats är att de både har samma tematik. Tematiken 

avgjordes dock inte direkt i början av utvecklingen vilket ledde till att den första nivåns 

grundläggande arbete skapades utan ett definierat tema. Tematiken som jag skulle arbeta 

utifrån var Vilda Västern, med inspiration från filmer som exempelvis The good, the bad and 

the ugly (Leone, 1966) och moderna spel som Red Dead Redemption (Rockstar Games, 

2010). Detta ledde till att viss rekvisita från Medieval-nivåerna kunde användas i ett tidigt 

stadium tidigt för att skapa nivåernas olika rum. Stora delar av ljud och naturliga effekter så 

som flugor eller åska återanvändes även från tidigare nivåer.  

4.3 Nivå 1: South Eastwood 

Denna nivå skapades som tidigare nämnt utan en tematik bestämd ifrån början. Detta ledde 

till att en hel del behövde byggas om under utvecklingstiden i tvåveckors iterationer. Från 

början var South Eastwood subjektivt tänkt att representera en dystopisk värld som 

utspelade sig runtom en stor lagerlokal, eller en nivå som skulle kunna utspela sig i ett 

museum. Om man jämför den grundläggande idén för nivån med de andra nivåerna ifrån 

The Showdown Effect skulle den byggas mer på höjden i mitten och till vänster, men med en 

större öppen yta längst åt höger för att bryta upp miljön i olika delar.  

När det istället blev aktuellt att nivån skulle kunna anpassas till en Vilda Västern-tematik 

gjordes nivån om för att ha fler öppna ytor, lägre byggnader och mer utrymme för att kunna 

ha en exteriör bakgrund.  

4.3.1 Grundläggande level design 

Det första som gjordes för att öppna upp nivån var att dela nivåns byggnad, som tidigare 

tänkt vara en stor lagerlokal, i två stycken delar. Detta ledde till att jag hade två stycken 

byggnader att arbeta med istället för en stor vilket var mer tacksamt för att kunna skapa en 

intressant Vilda Västern-tematik.  

 

Figur 5 Tidigt utkast av South Eastwood 

Den högra sidan av nivån behöll ungefär samma spelarkitektur som det tidigare var 

implementerat i det första utkastet. Anledningen till att detta inte ändrades var att den 

öppna ytan som redan var där fungerade lika bra i den nya miljön som den hade gjort i den 
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äldre, men den skulle behöva smyckas ut grafiskt på ett annat sätt. Detta ledde dock inte till 

några problem eftersom inget grafiskt material för nivåns bakgrund hade påbörjats eller 

implementerats.   

4.3.2 Vidareutveckling av South Eastwood 

Eftersom arbetet på nivån påbörjades från en icke-tematisk grund var det en aning 

problematiskt att bestämma vad de olika rummen skulle föreställa och skapa en relativt 

trovärdig omgivning. Exempelvis var byggnaderna för höga för en Vilda Västern-tematik, 

samt att jag hade väldigt lite exteriör att arbeta med. Efter att ha delat upp nivån skapades en 

paint-over på nivån, det vill säga att en person ritade över vad de olika nivåerna skulle kunna 

föreställa.  

 

Figur 6 Paint over över South Eastwood i ett tidigt skede 
Skapad av Patrik Rosander 

I denna paint-over är byggnaden till höger en bank och byggnaden i mitten en saloon med en 

bordell ovanför sig. Längst till höger finns en dödgrävare på grund av att den lilla byggnaden 

som tidigare fanns där kunde byggas om till ett skjul. Under marknivån finns det en gruva 

från en ände av nivån till den andra. Vi valde dock senare att ta bort bordellen eftersom 

nivån behövde bli mindre och den delen kändes minst viktig för nivåns tematik.   

När bordellen plockades bort ur nivån kunde jag även sänka taket markant på nivån och 

istället för att ha tre stycken våningar på byggnaden i mitten fanns då istället två, vilket 

bidrog mycket till nivåns tema. Detta bidrog också till att spelets atmosfär blev mer intensiv 

eftersom det blev ett större djup i bilden som kunde förstärka känslan (Adams, 2010) av att 

spelaren befann sig i en Vilda Västernstad. Det var då var enklare att se bakgrunden och 

byggnaderna kändes naturligt stora i dess miljö. Ett problem som kvarstod var dock att 

nivån kändes hoptryckt och jag ville öka avståndet mellan de två stora byggnaderna. 

Problemet med detta var att spelet kunde förlora mycket av det performativa deltagandet  

(Calleja, 2007) om gatan blev en raksträcka, men om gatan inte förstorades skulle 

stämningen av typisk Vilda Västern försvinna. Jag valde dock att riskera det performativa 

deltagandet och försöka bygga gatan mellan de två stora byggnaderna i enlighet med 

tematiken. Med detta gjort började jag fokusera alltmer på det performativa deltagandet och  



 25 

att försöka hitta bra sätt att lösa problem med långa raksträckor i nivån. Detta var för att 

koppla samman det performativa deltagandet med det narrativa för att se till att nivån 

berättade någonting för spelaren, medan den fortfarande var rolig att spela (Calleja, 2007). 

 

Figur 7 Bild över reviderad South Eastwood med designtankar om 
spelarrörelse 

För att visualisera det tänkta flödet i nivån delade jag in nivån i olika färger. De röda 

områdena markerar en så kallad ”Hot Zone” där det var designat för att många spelare skulle 

mötas. Blåa områden är istället ”Cold Zones” som är raka motsatsen, områden som skall 

vara lugna. Adams (2010) tar upp om vikten av varierad hastighet för spelnivåer vilket är 

anledningen till att både områden som nästan garanterar strid finns, men även lugna 

områden så att inte spelaren utsätts för ständig stress. De gula fyrkanterna som kan ses i 

nivån är områden där spelaren kan svinga sig upp eller ner genom nivåns byggnader.  

De mörkgröna pilarna som kan ses i bakgrunden är de platser som en spelare startar spelet 

på, och om den dör så åker den tillbaka till en av dessa positioner, en så kallad "Spawn 

Point". Målet var att en spelare snabbt skulle kunna ta sig från en sådan punkt till en Hot 

Zone. De blåa Cold Zone-områdena skulle dock vara mer performativt utmanade att ta sig 

till, för att skapa en rolig dynamik i att ta sig från plattform till plattform. De ljusgröna streck 

som kan ses i Figur 7 är uttänkt rörelsemönster för hur spelarna kan ta sig från en Spawn 

Point till en Hot Zone.  

Efter att det här flödet var uppritad var det dock fortfarande en del områden i nivån som 

behövde ändras för att nivån skulle ha en mer tydlig tematik och på så sätt ett tydligare 

narrativt deltagande (Calleja, 2007). Som tidigare nämnt var marknivån till höger ett stort 

problem eftersom marknivån här var högre än marknivån till vänster. Som det såg ut vid det 

här laget var gruvan väldigt högt upp och marken ovanför gruvan kändes alldeles för tunn, 

vilket påverkade nivåns utseende och tematik negativt.  

När området mellan gruvan och marknivån ökades markant gick det att flytta ned 

byggnaden som skulle föreställa ett skjul för en dödgrävare till marknivå och två problem 

löstes alltså med en gång. Detta var även möjligt att göra eftersom de två byggnaderna sänkts 
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markant i höjd vilket gjorde att byggnaden längst till vänster inte såg minimal ut i 

jämförelse. För att öka tematiken ytterligare för nivån krävdes det dock att gatan mellan de 

två stora byggnaderna behövde göras ännu bredare för att få in det önskade djupet i nivån. 

För att undvika att det performativa deltagandet blev allt för dåligt placerades det in två 

stycken hinder på själva gatan som bryter upp nivån så att det inte blir en lång raksträcka. 

Slutresultatet av nivån (se Figur 9) innehåller samma områden för Hot och Cold Zones, 

men nivån erbjuder nu mycket mer djup och öppet utrymme för spelaren. Istället för att 

kännas hoptryckt kändes nivåns atmosfär nu mer kopplat till en Vilda Västernstad eftersom 

viss exteriör detalj blev mer central i nivån. Exempel på detta är ljussättning med starkt 

solljus eller sandstormar i bakgrunden som bidrar till nivåns tematik.  

4.4 Färdig nivå för undersökningen: South Eastwood 

När South Eastwood var klar både ur ett produktionsperspektiv och 

undersökningsperspektiv fanns det två stycken versioner av nivån som användes för 

undersökningen. Den ena av dessa innehöll visuellt och audiellt innehåll i form av rekvisita, 

bakgrunder och ljudeffekter medan den andra blivit avklädd och presenterar endast den 

grundläggande spelarkitekturen för spelaren. Med grundläggande spelarkitektur menas 

plattformarna spelaren kan röra sig på och djupet för byggnaderna i bilden. 

 

Figur 8 Version 1 av South Eastwood: endast grundläggande spelarkitektur 

Figur 8 visar South Eastwood utan visuell eller audiell feedback. Denna version har ingen 

bearbetad grafisk representation i sig men har ändå ett djup för att skapa en viss form på 

nivån.  
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Figur 9 Version 2 av South Eastwood: Visuellt och audiellt innehåll 
implementerat 

Bilden ovan visar versionen av South Eastwood som innehåller alla komponenter för en 

färdig nivå. Här har spelets olika områden blivit påklädda med grafiska komponenter. Denna 

nivå innehåller i det här stadiet även ljud för att öka nivåns tematiska känsla.  

4.4.1 Version 1: South Eastwood 

Intressanta områden för undersökningen i version ett av South Eastwood är de områden 

som inte förklaras på ett bra sätt utan grafisk representation. Exempel på detta kan vara 

osynliga väggar och svävande plattformar eller hinder. Eftersom South Eastwood är en stor 

nivå som skall innehålla många olika former av rum finns det områden i nivån som krävde 

onaturlig spelarkitektur för att bli intressanta ur ett performativt perspektiv. Anledningen till 

detta är för att se till att spelaren får en rolig spelvärld att röra sig runt i och som är 

utmanande till en lagom nivå för att undvika att den blir uttråkad (Calleja, 2007).   

 

Figur 10 Intressanta områden för version 1 av South Eastwood 

De markerade områdena innehåller någon form av onaturlig arkitektur som tidigare togs 

upp i undersökningen. Enligt Callejas (2007) teori om immersion innehåller spelet just nu 
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endast performativt och taktiskt deltagande, men saknar narrativa element och hjälpmedel 

för spatialt deltagande. Denna typ av markering för intresseområden kommer användas för 

resterande bilder i undersökningen för att visa vart intresseområdena finns. Det intressanta 

med den här nivån blir på så sätt om det här bryter immersionen för alla spelare, eller bara 

för en viss spelartyp (Bartle, 1996), eller om det inte bryter immersionen alls för att det 

redan uppfyller ett performativt deltagande för spelaren.  

Vid sidorna av nivån stoppas spelaren av två stycken väggar som inte har en logisk förklaring 

till vad de skall föreställa. I byggnaderna finns det två stycken svävande plattformar, samt att 

gatan innehåller svävande plattformar och likaså gruvan. Dessa områden är viktiga för 

spelets performativa deltagande, men utan grafisk förklaring kopplas det inte till narrativt 

deltagande. Byggnaden i centrums tak har även en underlig arkitektur för att spelets 

performativa deltagande skall bli intressan. Det är dessa olika typer av onaturlig 

spelarkitektur och hinder som användes som ’nyckelord’, exempelvis ’svävande plattformar’, 

eller ’osynliga väggar’, i undersökningens enkät testpersonerna fyllde i under testomgången.  

4.4.2 Version 2: South Eastwood 

Version två av South Eastwood har genomgått flera iterationer med att klä nivån med 

visuellt och audiellt innehåll. Vissa områden har dock inte representerats helt 

verklighetstroget, utan har bara fått tillagda texturer och en anpassad modell. Exempelvis 

har taket fortfarande en underlig form även fast det är den slutgiltiga versionen. 

Anledningen till detta är för att se till att spelares immersion inte bryts på grund av att 

spelets performativa utmaningar är för enformiga eller tråkiga. Röda ramar på bilden nedan 

indikerar de områden som fortfarande inte förklaras på ett logiskt sätt, och kan betraktas 

som onaturlig spelarkitektur, medan de gröna är områdena har en verklighetsförankrad, 

grafisk representation av plattformarna. De röda områdena innehåller onaturlig 

spelarkitektur för att skapa en intressant dynamik åt spelaren utan att den blir alltför 

realistisk. Blir nivån alldeles för realistisk finns risken att spelarens immersion istället bryts 

av att nivåns underhållningsvärde sänks (Juul, 2005). 

 

Figur 11 Intressanta områden för version 2 av South Eastwood 

De områden som fått en grafisk representation är de svävande plattformar som återfinns i 

version 1. I banken och saloonen är de svävande plattformarna istället takkronor, mellan de 
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två stora byggnaderna är plattformarna en telegrafstolpe samt en diligens och längst ner i 

gruvan är de svävande plattformarna broar som leder in i nivåns djup. De osynliga väggarna 

från version 1 finns även med i den här versionen och som tidigare nämnt har taket en 

underlig form på grund av performativa skäl.  

Tillagt för den här versionen är dock att bankens tak har ett vattentorn och en väderkvarn. 

Detta är rekvisita som placerats där för att undvika att taket skall kännas tomt vid den 

platsen, men leder till att det är två stycken väldigt stora objekt som i vanliga fall borde stå 

på marken. Enligt Schell (2008) är det sådana här detaljer som kan leda till att spelarens 

immersion bryts eftersom spelvärlden har någonting som starkt sticker ut. På grund av detta 

är det här området markerat som ett intressant område för att se om spelare reagerade på att 

det ser ut som det gör.  

4.5 Nivå 2: Fort Fiesta 

Fort Fiesta hade en mycket mer bearbetad designprocess från start där jag skapade olika 

nivåer som jag testade för att se vilken nivå som skulle passa bäst för produkten. Resultatet 

blev att tre stycken olika nivåer skapades för testningen varav en av nivåerna sedan blev 

grunddesignen för vidareutveckling. Alla nivåer som skapades för testningsändamål fick en 

specifik färg som bakgrund för att testpersonerna enklare skulle kunna skilja på dem när de 

besvarade den enkät som skapades för testningen.  

Målet för utvecklingen av de här nivåerna var att de skulle kunna byggas om rent grafiskt för 

att passa in som ett mexikanskt fort. Eftersom spelet bygger mycket på humoristiska 

stereotyper för både karaktär och miljö ville jag skapa en typiskt Vilda Västern-stämning, 

men som ändå skulle kännas annorlunda från South Eastwood. Ursprungsnamnet för nivån 

var Mexican Fortress men byttes sedan till Fort Fiesta eftersom det namnet kändes mer 

underhållande. Alla nivåernas namn och allting som var kopplat till testningen eller som 

gjordes på Paradox South skrevs på engelska för att hålla en gemensam stil och för att 

förenkla för utländska medarbetare.  

4.5.1 Grundläggande level design 

Det första utkastet som skapades var starkt inriktat mot gameplay, precis som när South 

Eastwood skapades. Fokus låg på att skapa intressanta utmaningar och att göra det roligt att 

röra sig runt i världen, medan tematiken kom i andra hand. Denna nivå kom att kallas för 

"Mexican Fortress Violet" eftersom den hade en violett bakgrund. Mexican Fortress Violet 

hade alltså som utgångspunkt att få spelaren immerserad genom performativt deltagande för 

att senare kunna arbetas med för att få ett intressant narrativt deltagande. (Calleja, 2007) 

Det performativa deltagandet för den här nivån handlade till största del om att spelaren 

skulle kunna röra sig runt i spelvärlden på ett enkelt sätt och ha många vägar att gå utan att 

den känner sig instängd. Nivån skulle erbjuda spelaren många flyktvägar och spelaren skulle 

aldrig behöva stanna upp för att tänka efter vart den skulle gå därnäst.  

Problemet med en sådan här nivå är dock att den blev svår att förklara tematiskt och blir på 

så sätt svag ur ett narrativt deltagandeperspektiv där spelaren är tänkt att bli immerserad av 

spelvärldens tematik och narrativ. En tanke som dök upp under designprocessen var även 

om det skulle kunna bli problem när det kom till det spatiala deltagandet för spelaren. Om 

det inte finns en tydlig markör om vad som är vad och vilka vägar som leder vart skulle det 
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kunna leda till att spelarens immersion bryts på grund av att den går vilse i spelvärlden 

(Calleja, 2007).  

 

Figur 12 Skärmpdump tagen från Bitsquid av utkastet för Mexican Fortress 
Violet. Utkastet är skapat av Daniel Ström. 

Den andra nivån som testades var väldigt snarlik från Mexican Fortress Violet eftersom 

denna skulle fungera som ett mellanting mellan ett performativt och narrativt perspektiv. 

Den här nivån behöll den grundläggande formen från Mexican Fortress Violet men lade till 

en mer konkret bakgrund med en mur i bakgrunden för att försöka skapa en passande miljö 

för nivåns uppbyggnad. Denna nivå kom att kallas för Mexican Fortress Green. Skillnaden 

mellan de två nivåerna ur ett performativt perspektiv är att vi minskade höjden på taket och 

gjorde banan mer platt för att enklare kunna förklara vad de olika rummen skulle kunna 

föreställa och skapa nya performativa utmaningar för spelaren. Eftersom Mexican Fortress 

Green har samma uppbyggnad som Mexican Fortress Violet innehåller de samma typ av 

problem ur ett spatialt och narrativt deltagande perspektiv, trots att den försöker förklara 

miljön på ett mer konkret sätt. Anledningen till detta var för att banan byggde mycket på 

höjden och att det var svårt att hitta en bra förklaring till varför olika typer av byggnader 

skulle se ut på det sättet i en 2,5D miljö.  

 

Figur 13 Skärmdump tagen från Bitsquid av utkastet för Mexican Fortress 
Green. Utkastet är skapat tillsammans med Daniel Ström. 
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Den tredje testbara versionen skapades från ett tematiskt perspektiv med fokus på ett 

narrativt deltagande. Utvecklingen av den här nivån började med att först rita upp och 

blocka upp en intressant miljö spelvärlden skulle utspela sig i, för att sedan applicera ett 

performativt perspektiv på nivån. Tanken bakom nivån var från början var att den skulle ha 

en central punkt som spelaren alltid måste passera för att ta sig från ena sidan till den andra. 

Eftersom ingen annan nivå haft den högsta punkten i mitten av nivån innan var detta ett 

medvetet val för att få nivån intressant och annorlunda ifrån de andra nivåerna. Denna nivå 

kom att kallas för Mexican Fortress Blue och var den nivå som senare användes som 

underlag för att skapa Fort Fiesta.  

 

Figur 14 Skärmdump tagen från Bitsquid av utkastet för Mexican Fortress Blue 

Anledningen till att den blev vald var att det var enklare att arbeta med nivån ur ett grafiskt 

perspektiv och förklara vad de olika delarna av nivån skulle representera. Istället för att 

arbeta med att få in en tematik på en nivå byggd ur ett performativt deltagande perspektiv 

byggdes den istället från ett narrativt deltagande perspektiv för att sedan bearbetas iterativt 

för att skapa ett performativt deltagande i nivån.   

Testningen för att bestämma vilken grundlayout som skulle användas för den här nivån 

gjordes i samband med valet av nivåer gjordes i ett Q.A.-labb på Gothia Science Park och fyra 

stycken spelare som aldrig spelat betan till The Showdown Effect deltog. Testpersonerna 

spelade banorna en mot en, eftersom nivån var tänkt att kunna spelas av ett litet antal 

spelare, och varje spelare testade varje nivå två gånger var. Efter att de spelat igenom en nivå 

besvarade de en enkät som tidigare hade förberetts. Denna enkät lade även grunden till den 

enkät som kommer användas för den slutgiltiga testningen för den här undersökningen. 

Testpersonerna besvarade enkät digitalt och gick igenom både immersion och direkt 

gameplay-relaterade detaljer, exempelvis vart de föredrog att gå i nivån för att få ett taktiskt 

övertag (se Appendix A). Detta kan kopplas till Callejas (2007) teorier om taktiskt 

deltagande som en bidragande faktor till spelares immersion. Denna enkät var skriven på 

engelska på grund av företagsstandard ifrån Paradox South och presenteras därför även på 

engelska här. Den här testningen var inte direkt kopplad till undersökningen, utan var en 

testsession för att se vilken uppbyggd grundlayout som var roligast att spela. Den 

framröstade versionen användes sedan i undersökningens test och blev Fort Fiesta.  

Testet hade en kvalitativ utgångspunkt där majoriteten av frågorna handlade om att 

testpersonerna skulle beskriva och motivera sina svar (Östbye et al., 2003). Testformuläret 
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innehöll även fyra stycken slutna frågor, till exempel hur väl spelaren tyckte att nivåns 

grundläggande layout passade till spelets givna tematik, på en skala från från 1 till 10. 

Testresultatet visade att nivån med en narrativ utgångspunkt där spelarna var narrativt 

deltagande hade högre popularitet för att den enklare förmedlade nivåns känsla.  

4.5.2 Vidareutveckling av Mexican Fortress Blue till Fort Fiesta 

Skapandet av Fort Fiesta började som sagt från ett annat håll än vad det gjorde med South 

Eastwood. Detta ledde till att direkt efter att nivån blivit godkänd som arbetsgrund skissade 

jag upp hur jag antog att spelaren skulle röra sig runt i nivån och hur jag skulle skapa så 

kallade Hot och Cold Zones, som tidigare har beskrivits.  

 

Figur 15 Bild över reviderad Fort Fiesta med designtankar om spelarrörelse 

Resultatet kan ses i Figur 15 ovan. Det här resultatet var dock inget jag var nöjd med, 

istället designades Fort Fiesta om för att Hot Zones skulle finnas i centrum av nivån och 

bottenplanet minskades och flyttades på. Till skillnad från South Eastwood där designen 

skedde runtomkring Hot Zones, ville jag istället försöka leda spelarna till nya Hot Zones i 

Fort Fiesta för att skapa en utmanande spelupplevelse ur ett performativt perspektiv 

(Calleja, 2007).  

Utvecklingen av Fort Fiesta hade inte en lika lång process med att bestämma vad de olika 

områdena skulle föreställa och hur de skulle kläs. Detta berodde på att hela nivån bestod till 

majoriteten av en genomgående tematik och den innehöll få rum som krävde en unik 

utsmyckning. Till skillnad från South Eastwood som hade sex stycken olika rum som 

behövde ha något unikt i sig, hade Fort Fiesta endast tre rum. Ett koncept gjordes dock för 

att förenkla designprocessen med att fylla med rummen med den rekvisita som krävdes samt 

för att definiera ljussättning och färger i nivån.  
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Figur 16 Konceptbild för Fort Fiesta 
Skapad av Viktor Nyström  

I det här stadiet var Fort Fiesta nära att ha en färdig design över hur nivån skulle se ut, men 

det fanns fortfarande vissa detaljer, både ur ett performativt perspektiv men även ett 

narrativt, som jag ville förändra. Det jag ville ändra på i det här läget var den svävande 

plattformen till höger i Figur 16 där en annan svävande plattform är placerad ovanför. 

Anledningen till att vi ville att denna plattform skulle bort var på grund av performativa skäl, 

eftersom spelare ständigt hoppade in i den plattformen när de ville upp på taket på 

byggnaden till höger.  Detta ledde att jag skapade en hög, svävande plattform som är 

intressant för undersökningen, för att se om spelare reagerar på en plattform utan en grafisk 

representation och om det bryter spelarens immersion, eftersom tornet som fanns där tagits 

bort. 

Ett annat område som gjordes om för den slutgiltiga nivån var att plattformen allra längst till 

höger i Figur 16 som skall föreställa att vara en del av muren flyttades in. Än en gång 

berodde detta på performativa skäl då spelare kolliderade med den när de försökte ta sig från 

byggnaden nedanför upp till taket.  

4.6 Färdig nivå för undersökningen: Fort Fiesta 

Liksom med South Eastwood fick Fort Fiesta två versioner när den slutgiltiga nivån var klar. 

Den första av dessa är en "avklädd" version av Fort Fiesta där spelaren inte får någon grafisk 

representation av nivån förutom nivåns djup och de plattformar den kan röra sig på.  
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Figur 17 Version 1 av Fort Fiesta: endast grundläggande spelarkitektur 

Den andra versionen av nivån är den grafiskt utsmyckade nivån. Denna version har både 

visuellt och audiellt innehåll i form av bakgrund, rekvisita och ljudeffekter. Skillnaden 

mellan dessa är alltså att den ena nivån innehåller svävande plattformar, osynliga väggar och 

andra hinder som för spelarna kan upplevas som onaturliga (Schell, 2008) medan den andra 

nivån förklarar hindren. Intressant för undersökningen är därför att se ifall samma typ av 

hinder får en spelare immerserad i en version, och ifall de bryter immersionen i en annan.  

 

Figur 18 Version 2 av Fort Fiesta: Visuellt och audiellt innehåll implementerat 

4.6.1 Version 1: Fort Fiesta 

De områden som kommer vara intressanta i version 1 är, liksom South Eastwood, ur ett 

undersökningsperspektiv de områden som inte kan förklaras på ett bra sätt utan grafisk 

representation. Därför kan det vara intressant att notera i undersökningen ifall spelare 

upplever att deras immersion blir bruten om de inte hittar en enkel förklaring till vad ett 

objekt, eller område i nivån skall föreställa, exempelvis den stora svarta klumpen i mitten 

som i den färdiga versionen förklaras genom att få en grafisk representation i form av en hög 

med lågor.  
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Figur 19 Intressanta områden för undersökningen som inte förklaras på ett bra 
sätt utan en grafisk representation i version 1 av Fort Fiesta.  

Längst ut åt sidorna stängs spelaren in i vad som skulle kunna jämföras med en låda. 

Spelaren kan inte klättra över väggen eller gå runt den, spelvärlden tar helt enkelt slut där. 

Det finns ingen grafisk representation över vad som stoppar spelaren från att gå längre åt 

höger eller vänster utan fungerar endast som en vägg att stoppa spelaren.  

Hustaket till vänster är onaturligt placerat på ett sådant sätt att det går ut utanför huset utan 

någon form av stöttepelare eller annan förklaring till varför taket skulle gå så. Detta är 

endast för att spelaren skall kunna röra sig på taket till ett hus som annars skall ligga i 

bakgrunden.  

I centrum av nivån finns två områden som är intressanta för undersökningen. Längst upp 

ser vi en stor svart klump som tidigare har förklarats genom att det i den slutgiltiga 

versionen skall föreställa en hög med lådor. Längst ner ser vi istället ett hål rakt i marken ner 

till ett område.  

Till höger finns det en svävande plattform som i version 2 skall föreställa ett torn. Den har 

ingenting som ser till att den håller sig i luften och det finns ingen grafisk representation om 

varför den håller sig kvar i luften.  

4.6.2 Version 2: Fort Fiesta 

Under utvecklingen av version 2 förklarades en del av de intressanta punkter med grafik, 

men vissa områden lämnades. De områden som förklarats är i bilden nedan fyllda med en 

grön färg, medan de områden som fortfarande inte har en ordentligt representation är fyllda 

med en röd färg.  
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Figur 20 Intressanta punkter för version 2 av Fort Fiesta 

Anledningen till att de rödmarkerade områdena inte fått en ordentligt grafisk representation 

är för att få även den här nivån intressant ur ett undersökningsperspektiv och för att se till 

att nivåns underhållningsvärde inte sänks av att nivån blir för realistisk (Juul, 2005). Den 

svarta lådan i mitten är nu förklarad genom att föreställa att vara en hög med lådor. 

Väggarna åt sidorna som tidigare bara var uppbyggda av en rak vägg är nu istället förklarade 

genom att vara berg. Detta gjordes för att spelaren skulle uppleva att borgen låg innanför en 

kanjon och att bergen inte gick att hoppa över. Eftersom spelet är i 2,5D så kan inte spelaren 

gå runt bergen eftersom den inte kan röra sig i djupled.  

Sett ur Schells (2008) perspektiv kan spelare dock lägga märke till onaturligheter i nivån och 

börja reagera på detaljerna. Det Schell (2008) tar upp är att spelare inte tenderar att få sin 

immersion bruten när nivån har en konsekvent helhet, men reagerar då istället på små 

detaljer i nivån. Exempel i det här fallet är att spelare kanske kan reagera på att det finns en 

svävande plattform eftersom det är en specifik detalj i den färdiga spelvärlden som inte 

förklaras ur en logisk synvinkel.   
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5 Analys 

Analysen innefattar hur undersökningens metod användes för att få det slutliga resultatet. 

Kapitlet inleds med hur pilottestning använde för att utforma enkäten för undersökningens 

testning och hur enkäten påverkade utformningen av observationsprotokollet. Slutligen tas 

resultatet av undersökningen upp som sedan analyseras.  

5.1 Genomförande av undersökningen 

5.1.1 Pilottestning 

Pilottestningen var en viktig del i arbetet för att se till att enkäten och sättet jag utförde testet 

på fungerade och att testpersonerna förstod vad de skulle göra. Pilottestningen genomfördes 

genom att jag spelade emot en annan spelare som sedan fick fylla i en enkät. Detta innebar 

att jag inte kunde pilottesta mitt observationsprotokoll. Eftersom jag tidigare hade utfört 

testningar för att kontrollera om nivåerna i sig fungerade ur ett underhållningsperspektiv 

använde jag enkäten från den tidigare testningen (av Mexican Fortress till Fort Fiesta) som 

en grund för denna undersökningens enkät. Under pilottestningen visade det sig att många 

av frågorna jag först använde inte var tillräckligt tydliga, eller tillräckligt kopplade till det jag 

vill få ut data om. Flera av frågorna var för öppna vilket ledde till att pilottestaren svarade 

generellt om spelet och inte om det som var intressant för undersökningen i sig. Enkäten 

gjordes därför om där frågorna var mer strikta åt det jag ville undersöka om onaturlig 

spelarkitektur. Efter att denna enkät blivit utformad fick pilottestaren prova de båda 

nivåerna en gång till, i samma ordning som tidigare, och sedan fylla i den nya enkäten. 

Pilottestaren fick alltså på så sätt fylla i två enkäter för att se om den uppdaterade fungerade 

bättre. Den uppdaterade enkäten ledde till att pilottestaren istället berättade om detaljer i 

nivån den upplevt som onaturliga, eller om spelaren reagerat på ett specifikt hinder och 

beskrev varför den hade reagerat på ett visst sätt. Det var få saker i nivån som pilottestaren 

upplevde bröt immersionen, men vissa detaljer, exempelvis en svävande plattform i South 

Eastwood, reagerade testpersonen starkt på. Trots att pilottestaren uppfattade att det fanns 

en svävande plattform i nivån motiverade den dock sitt svar med att säga att detta inte ledde 

till att spelaren upplevde att dess immersion bröts, utan var endast något den lade märke till 

utan att störa sig på det.  

5.1.2 Testning 

Till den slutgiltiga testningen var det tolv personer som deltog i undersökningen. Detta 

innebar att det var tre stycken olika grupper som spelade emot varandra i de fyra 

versionerna av nivåerna som skapades. Varje grupp testade nivåerna utan någon koppling 

till de andra grupperna. Samtliga av testpersonerna var erfarna spelare och majoriteten hade 

även spelat The Showdown Effect innan. Tidigare nedlagd tid i spelet för de olika spelarna 

var dock väldigt olika. Testningen inleddes med att grupperna valdes och spelarna i en 

specifik grupp fick ett unikt ID för undersökningen. Detta ID skrevs sedan ned på deras 

enkät och i testpersonens observationsprotokoll om de var en av de två spelare per grupp 

som observerades. Sedan fick testpersonerna fylla i ett dokument för att definiera vilken 

spelartyp de var. När de hade spelat igenom en versionen av en nivå två gånger svarade de på 

enkäten för den specifika versionen de precis spelat. Under spelomgångarna blev även två 

spelare observerade. Eftersom testpersonerna spelade versionerna två gånger var kunde 

dessa två spelare bli observerade en i taget, för varje nivå. 
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Figur 21 Bild som visar hur flödet gick under testsessionerna. 

Spelarna inledde testomgången med att spela Fort Fiesta version 1 och när de hade spelat 

igenom versionen två gånger fyllde de i frågorna i enkäten för Fort Fiesta version 1. Efter att 

testpersonerna gjort detta fortsatte de med Fort Fiesta version 2. När detta var klart spelade 

de istället South Eastwood version 1 och sedan South Eastwood version 2. Mellan varje 

avklarad version fyllde testpersonerna i enkäten för den specifika versionen tills den 

slutgiltiga versionen var avklarad och därmed hela testningen.  Anledningen till detta var att 

de inte skulle behöva skriva allt på en och samma gång i slutet och på så sätt känna sig 

överösta med frågor. En annan anledning var att de inte skulle glömma av allt de upplevt i de 

tidigare versionerna vilket riskerade att de inte kunde motivera sina svar ordentligt. 

Testsessionen, per grupp, varade i ungefär en timme. 

Anledningen till att spelarna spelade versionerna i den här ordningen och inte versionerna 

utan grafik, och versionerna med grafik för sig var för att jag ville att de skulle ha en tydlig 

minnesbild över hur nivån utan visuell representation såg ut innan de spelade versionen 

med visuell representation. Detta var på grund av att jag ville se om det blev en tydlig 

kontrast mellan om hur de upplevde onaturlig spelarkitektur med eller utan visuell 

representation. Om spelarna upplevt onaturlig spelarkitektur i den tidigare versionen, men 

inte den andra, trots att det spelarkitekturen var onaturlig även i versionen med visuell 
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representation tyder det på att de bortsåg ifrån den annorlunda spelarkitekturen, snarare än 

att de glömt av den.  

5.1.3 Spelartyper i undersökningen 

Som tidigare nämnt fick testpersonerna fylla i vilken spelartyp de själva ansåg de vara enligt 

Bartles (1996) olika spelartyper. Formuläret de fick fylla i hade en kort beskrivning över vad 

de olika spelartyperna tenderade att tycka om i spel och spelarna fick sedan fylla i upp till två 

spelartyper de upplevde stämde bäst överens på dem själva. Efter att spelarna fyllt i vilken 

spelartyp de var skrevs detta ned i enkäten tillsammans med deras unika ID för att kunna 

veta vilken spelartyp testpersonen var vid sammanställning mellan observation och enkät.  

4; 34%
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2; 17%

Achiever

Explorer

Achiever/Explorer

Achiever/Socializer

Achiever/Killer

 

Figur 22 Fördelningen mellan spelartyper 

Fördelningen mellan spelartyper var relativt jämn, fyra Explorers, fyra Achievers. Ytterligare 

fyra personer valde att identifiera sig som mer än en spelartyp, men alla dessa upplevde att 

de i alla fall till hälften var Achievers.  Det fanns därför fler personer i undersökningen som 

ansåg att de var av typen Achievers än vad det fanns Explorers. Detta påverkade dock inte 

min undersökning eftersom det inte rörde sig om en extremt större mängd Achievers än 

Explorers. Under observationen observerade jag även, som tidigare nämnt, tre Achievers och 

tre Explorers för att se till att observationen var jämt fördelad för att sedan kunna jämföra 

dessa med vad de olika testpersonerna svarat i deras enkäter.  

Sättet som spelarna fick avgöra sin egna spelartyp på visade sig vara ett mindre väl utfört 

sätt att behandla spelartypfrågan, då många testpersoner, trots sin tidigare erfarenhet inom 

spel hade svårt att identifiera sig med någon av spelartyperna. Anledningen till detta var 

antagligen att de fick alldeles för mycket information om de olika spelartyperna och kunde 

därför inte identifiera sig till hundra procent med en specifik roll utan tyckte att vissa 

punkter passade in och andra inte. Ett bättre sätt att utföra ett spelartyp test vore att låta 
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spelarna fylla i ett antal påståenden de upplevde passade in på dem själva för att sedan 

sammanställa deras svar till vilken spelartyp de passar in på. Det slutgiltiga resultatet var att 

spelarna markerade den spelartyp de upplevde stämde överens bäst även om de inte riktigt 

tyckte att de kunde identifiera sig med till fullo. Eftersom testpersonerna fick fylla i två 

stycken olika spelartyper var det många som föredrog att identifiera sig som två olika, 

snarare än att låsa sig fast vid en specifik. Att testpersonerna fick fylla i fler än en spelartyp 

gav ingen större betydelse till undersökningens resultat. Detta på grund av att det för den 

här undersökningen inte fanns en gemensam attityd hos de olika spelartyperna. Det vill 

säga; vilken spelartyp en spelare var spelade ingen roll för hur spelarna uppfattade onaturlig 

spelarkitektur. För att hantera att spelare kunde välja fler än en spelartyp i undersökningen 

har jag utgått ifrån att alla spelare i grund och botten, upplevde att de antingen var 

Achievers, eller Explorers. På så sätt delade jag upp dessa för att se om Achievers skiljer sig 

från Explorers. Killers och Socializers har därför inte analyserats på samma sätt utan har 

använts i bakgrunden för att kunna användas om det fanns en skillnad i beteende som kunde 

kopplas till problemformuleringen.  

5.1.4 Observation 

Observationsprotokollet skapades utifrån enkäten som hade skapats efter pilottestningen. 

Detta innebar att jag baserade de 'frågor' som skulle besvaras av mig själv i 

observationsprotokollet utifrån enkäten. Exempel på detta var att skriva in om spelarna 

reagerade på de specifika områdena där jag medvetet skapat onaturlig spelarkitektur eller 

om de reagerade på andra ställen. Det var även i observationsprotokollet som jag skrev ned 

om spelarna hade sagt något intressant under spelomgången. Att skriva ned kommentarerna 

bidrog till en kvalitativ data där spelarna direkt anmärkte på om de upplevde något konstigt, 

eller om de hade svårt att göra någonting.  

Antalet observerade testpersoner var sex av tolv. Med andra ord kunde hälften av 

testpersonerna komma med konkret kvalitativ data genom observation och motivera deras 

uppfattningar i en enkät. Andra hälften fyllde istället bara i enkäten vilket ledde till att det 

inte blev lika mycket kvalitativ data, men svaren från dessa testpersoner var värdefulla för att 

kunna kvantifiera svaren och kunna se i enkäten om dessa upplevde samma typ av problem 

som de observerade testpersonerna. Under observationen valde jag att observera två spelare 

som hade olika spelartyp. Tre stycken Explorers och tre stycken Achievers blev observerade. 

Några av dessa hade dock fyllt i att de var en blandning av två spelartyper, men eftersom alla 

testpersoner upplevde att de var antingen Explorer, eller Achiever i grunden var det möjligt 

att observera tre av båda dessa spelartyper.  

5.1.5 Användande av enkät  

Enkäten (se Appendix D) var utformad för att fråga efter om spelarna upptäckt vissa 

specifika områden och hur de reagerade på dessa. Eftersom många av frågorna var 

uppdelade i ja och nej frågor var det enkelt att kvantifiera de spelarna som reagerat på dem, 

ifrån de som inte reagerat på det överhuvudtaget och sedan analysera hur de själva beskrev 

hur de upplevde området.  

På grund av att det var fyra versioner av de nivåer som testades blev det ganska mycket text 

som skulle skrivas ned för varje testperson. Testpersonerna besvarade därför enkäten 

digitalt där de själva kunde bestämma hur mycket de ville skriva för att motivera och skulle 

inte behöva hålla sig till ett fysiskt pappersexemplar. Problemet med att ha en sådan här stor 

enkät var dock att det fanns en risk att testpersonerna fick för mycket information när de 



 41 

insåg att alla frågor skulle besvaras fyra gånger. Om enkäten skulle vidareutvecklats hade det 

varit bra att använda sig av en mer informationslätt enkät där testpersonerna inte får all 

information med en gång. Exempelvis att ha kryssrutor som var 'Ja' och 'Nej' på de frågor 

som fungerar som ja och nej frågor och ha en ruta som fälls ned där testpersonen kan 

motivera sitt svar utefter om den svarade 'Ja', eller 'Nej'. 

5.2 Analys av resultat 

Resultatet presenteras en version i taget för att sedan jämföras med varandra. Hur spelarna 

upplevde version 1 från version 2, på de båda nivåerna, vilka områden de reagerade på och 

om den visuella representationen spelade någon roll för deras uppfattning av områdena. 

Blev spelarnas immersion bruten på grund av onaturlig spelarkitektur och hinder? Bortsåg 

spelarna från udda spelarkitektur när nivån innehöll tematiska och visuella representationer 

av spelarkitekturen eller hindren?  

Enkäten och observationens resultat redovisas tillsammans med hjälp av enkätens frågor 

som grund. Observationer sammanställs tillsammans med enkätens resultat för att koppla 

observationen till testpersonernas motiverade svar.  

5.2.1 Fort Fiesta version 1 

 

Figur 23 Återblick över hur Fort Fiesta version 1 ser ut, med rödmarkerade 
intressepunkter. Röda inringade områden är där spelarna fastnade och gröna 

inringade områden är där spelarna uppfattade onaturlig spelarkitektur. 

Fråga: Hur svårt/enkelt var det att röra sig runt i nivån? (1 Väldigt svårt - 5 

Väldigt enkelt)  

Medelvärdet för den här versionen av Fort Fiesta, utan visuell representation var 3.8 på en 

skala mellan ett till fem. Det innebär att spelarna var ganska neutrala åt hur enkelt, kontra 

svårt det var att röra sig i nivån men de flesta av testpersonerna upplevde att det var mer åt 

det enkla hållet än åt det svåra. Majoriteten av testpersonerna upplevde inte heller att de 

hade problem med att navigera, men vissa spelare upplevde navigeringen som ett problem 

vilket kommer tas upp senare i undersökningen (se Fråga: Fanns det något annat visuellt i 

nivån som spelarna upplevde som konstigt? s. 42). 
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Fråga: Fanns det några områden i nivån där spelarna upplevde att de fastnade 

eller blev begränsade på annat sätt?   

Sju spelare uppfattade att det fanns vissa områden i nivån som begränsade dem eller som de 

upplevde att de fastnade vid, medan fem inte uppfattade att sådana här områden fanns. 

Under observationen noterade jag att varje observerad testperson vid vissa ställen fastnade 

vid hinder, men att det ofta hände på grund av misstag eller ovana från spelarna snarare än 

spelarkitekturen i sig. I vissa fall upptäckte jag dock att spelare fastnade vid vissa områden 

som de faktiskt reagerade på, men det handlade oftast om att spelaren upplevde att dess 

performativa deltagande bröts när de inte kunde ta sig förbi ett hinder på ett visst sätt, 

snarare än utseendet på hindret eller arkitekturen. Jag noterade detta via observation 

eftersom spelare ofta gav upp med att ta sig förbi ett hinder, eller suckade, eller uttryckte sig 

dylikt när de misslyckades, vilket kan kopplas till att de inte längre kände sig deltagande 

(Calleja, 2007). Det område testpersonerna reagerade starkast på var ett område som 

begränsade spelarens rörelser genom att få den att gå långsammare. Detta området kan ses i 

Figur 23  och är det område som ligger mest centralt och som är inringat i rött. Det fanns 

inte en gemensam uppfattning om det var en dålig del av nivån, eller en bra del av nivån. Det 

här området var även den position där jag upptäckte att flesta spelare hade problem under 

observationen vilket kunde leda till att deras performativa deltagande bröts.  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns områden i nivån som direkt bröt deras 

immersion? 

Sex personer svarade att de upplevde att det fanns områden som bröt deras immersion, 

medan de övriga sex inte hade uppfattat några områden som bröt deras immersion. Detta 

visade sig dock utifrån de motiverade svaren att det i de flesta fallen inte handlade om 

onaturlig spelarkitektur eller hinder. Istället berodde detta ofta på att testpersonerna inte 

kände sig tillräckligt erfarna i spelet för att utföra en viss handling. I vissa fall handlade det 

dock om att de kände sig begränsade i spelet vilket bröt deras immersion. Spelare 3 upplevde 

att den nedre delen av nivån upplevdes som malplacerad mekaniskt vilket bröt spelare 3’s 

immersion. Detta område var en del av nivån som varit markerad att den kunde uppfattas 

som udda spelarkitektur på grund av att ingången till källaren är ett hål rakt genom golvet 

utan en logisk visuell representation. Spelare 3 motiverade dock hur den upplevde att 

immersionen bröts genom att skriva detta: "'Källaren'. Den kändes mekaniskt out of place. 

Den var väldigt liten och gav lite mobilitet. Väldigt lite fighting som faktiskt hände där". 

Spelare 3 uppfattade med andra ord att den inte längre kände sig performativt deltagande 

och därmed bröts dess immersion på grund av att den kände sig begränsad. Det var dock 

bara en av tolv spelare som reagerade på detta. De andra testpersonerna beskrev istället det 

område som begränsar spelarnas rörelser. Spelarna motiverade dock att hindret inte var 

tillräckligt missanpassad, dåligt inplacerat eller irriterande för att deras immersion skulle 

brytas av att det fanns i nivån.   

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns svävande plattformar i nivån? 

Den viktigaste delen av enkäten var att kunna koppla vissa nyckelord till spelarnas 

uppfattning om onaturlig spelarkitektur för att se om spelarna reagerade på detta och om det 

kunde leda till att deras immersion bröts. Det första nyckelordet var om spelare upplevde att 

det fanns svävande plattformar i nivån. Sex spelare uppfattade att det fanns svävande 

plattformar i nivån och beskrev vart de hittade dessa samt om det stört deras spelupplevelse 

och därmed brutit deras immersion. Resterande sex personer i testningen hade inte upplevt 
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att det fanns några svävande plattformar i nivån. Denna punkt var väldigt intressant då 

svävande plattformar var något jag tidigare tänkt kunde vara något som spelare kunde 

reagera negativ på. Majoriteten som upptäckte dem reagerade dock inte negativt på att de 

fanns där.   

En intressant kommentar från testningsperioden från spelare 1 var ”Jag är alldeles för van 

vid Smash för att reagera på svävande plattformar.” Det spelaren menar med detta är att han 

sedan tidigare spelat mycket Super Smash Bros som tidigare tagits upp som exempel i 

rapporten där svävande plattformar är vanligt förekommande. Spelarens tidigare erfarenhet 

av liknande spel gjorde helt enkelt så att spelaren noterade att det fanns svävande 

plattformar, men den uppfattade det inte som något dåligt, utan istället som en del av 

mekaniken. Spelare 3, som också upptäckt den svävande plattformen i Fort Fiesta verion 1, 

men som inte reagerade negativt på den skrev istället ”Hade det typ varit som Call of Duty 

hade det varit konstigt.” Spelaren jämför alltså The Showdown Effect med spelserien Call of 

Duty (Activision, 2003 - 2012) som bygger på väldigt verkliga miljöer. Detta går att koppla 

till Juuls (2005) teori om stiliserade simulationer, som innebär att spel endast skall simulera 

verkligheten till den grad att spelaren fortfarande upplever spelet som roligt snarare än 

verklighetstroget. Spelaren antyder här alltså att den inte förväntar sig att den typen av spel 

som The Showdown Effect är, inte nödvändigtvis behöver ha en logisk förklarad spelvärld, 

medan andra spel är i mer behov av det.  

Spelare 6 reagerade dock negativt på att det fanns en svävande plattform i nivån och 

motiverade sitt svar enligt följande: ”Den svävande plattformen till höger, tyckte den såg 

konstig ut.” Spelare 6 uppfattade att det fanns en svävande plattform och kunde inte hitta en 

logisk, eller naturlig förklaring till varför den var där. Spelaren beskriver även att den 

svävande plattformen ledde till att dess immersion bröts, vilket kan kopplas till att den inte 

längre kände sig narrativt deltagande eftersom den upplevde att något visuellt som naturligt 

inte passade in i nivån (Calleja, 2007). Denna spelare var dock den enda av de tolv 

testpersonerna som upplevde att svävande plattformar störde dess immersion, medan de 

andra som upptäckte dessa inte reagerade på dem negativt. Det verkar med andra ord främst 

handla om vilken tidigare erfarenhet av olika spel spelare har och vad spelaren förväntar sig 

hur spelet skall se ut som helhet som bidrar till att om spelaren reagerar negativt eller inte på 

svävande plattformar i nivån.  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns osynliga väggar i nivån?  

Väldigt få personer upplevde att osynliga väggar fanns i nivån. Två stycken personer 

upplevde att det fanns osynliga väggar i nivån, medan de övriga tio inte upplevde att det 

fanns överhuvudtaget. Det intressanta med detta var att denna version inte innehöll några 

osynliga väggar, utan hade istället markerat världens slut med två stycken höga boxar på 

vardera sida av nivån. De spelare som uppfattade osynliga väggar har dock motiverat att det 

mest handlade om att de uppfattade att vissa delar av nivån var svåra att se och tolka och 

kunde därför ibland kännas som en osynlig vägg. En testperson hade exempelvis svårt att 

förstå hur dörrar representerades och upplevde ibland att den fastnade även fast dörren var 

öppen, vilket ledde till att den uppfattade vissa dörröppningar som osynliga väggar. Den 

andra spelaren uppfattade istället osynliga väggar eftersom den ibland uppfattade vissa hål i 

spelarkitekturen som egentligen var en lucka, vilket gjorde att den kunde ställa sig på en 

öppning den trodde att den skulle falla igenom. Detta beskrev även spelarna kunde bero på 

att nivån inte hade någon visuell representation av spelarkitekturen vilket gjorde att det var 
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svårt att särskilja spelarkitektur från bakgrund. Ingen av spelarna motiverade dock att det 

ledde till att deras immersion bröts, eller att deras spelupplevelse på annat sätt blev störd. 

Istället var det områden som de reagerade på, men bortsåg ifrån när de insåg hur områdena 

såg ut och fungerade.  

Fråga: Fanns det något annat visuellt i nivån som spelarna upplevde som 

konstigt? 

Den slutgiltiga frågan var om spelarna hade reagerat, eller upplevt något annat de upplevde 

var visuellt konstigt i nivån för att se om något annat i nivån som hade lett till att de inte 

längre kände sig narrativt deltagande och om detta bröt deras immersion. Sju personer 

svarade ja på att dem hade upplevt annan konstig arkitektur i nivån, medan resterande fem 

inte upplevt det. Majoriteten av de spelare som svarat ja upplevde att detta berodde på att 

nivån som helhet saknade texturer för bakgrund. De flesta motiverade detta dels på grund av 

att de upplevde att nivån kändes alldeles för simpel och tråkig. Detta i sin tur  kunde leda till 

att testpersonerna inte längre känner sig narrativt deltagande och att deras immersion bryts 

av detta (Calleja, 2007). En del spelare uppfattade dock att de reagerade på att de hade svårt 

att navigera på grund av avsaknad av detalj, vilket tyder på att de hade svårt att känna sig 

spatialt deltagande i spelet eftersom de inte alltid kände igen sig i nivån och inte alltid visste 

hur dem skulle ta sig från ett ställe till ett annat.  

Två spelare beskrev även att det faktum att själva nivån saknade detalj och textur, men inte 

de föremål som gick att plocka upp var en av de detaljer de reagerade på starkast. De 

motiverade dock att det inte var tillräckligt konstigt för att bryta deras immersion, eftersom 

de fortfarande hade roligt när de spelade spelet, men att det ändå var något de hade reagerat 

på. Detta kan kopplas tillbaka till det Schell (2008) tog upp om att spelare inte tenderar på 

att reagera om spelarkitekturen i sig är onaturligt eller udda uppbyggd, utan tenderar istället 

att lägga märke till små detaljer som sticker ut från nivån. I detta fallet handlar det om att 

dessa två spelare inte reagerade på faktumet att nivån saknade visuella representationer, 

utan istället att det fanns föremål i världen som stack ut eftersom de hade mer detalj än 

bakgrunden.  
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Sammanfattning:  

 

Figur 24 Diagram över hur testpersonerna upplevde Fort Fiesta version 1 

Av att döma från observationen och enkäten upplevde jag att trots att nivån var simpelt 

byggd utan texturer, var de flesta spelare immerserade på grund av delat och performativt 

deltagande. Majoriteten av spelarna hade roligt när de spelade med varandra och några 

tecken på att deras immersion bröts på grund av saknade texturer märktes knappt. Endast 

en testperson upplevde att dess immersion blivit bruten på grund av att den uppfattade 

nivån som onaturlig, detaljfattig och dess brist på tematik.  

Majoriteten av testpersonerna kommunicerade högljutt med varandra under 

testomgångarna, om spelet och deras handlingar i spelet vilket är ett tecken på delat 

deltagande (Calleja, 2007). Det som främst bröt spelarnas immersion i den här versionen 

berodde på att nivån saknade visuell representation vilket ledde till att somliga spelare 

ibland inte kände sig spatialt deltagande vilket vid vissa tillfällen kunde bryta deras 

immersion (Calleja, 2007). Utifrån detta kunde jag avgöra att spelarna upplevde att 

avsaknad av visuell representation kunde leda till att deras immersion bröts, men att det 

berodde på att spelarna uppfattade att de hade svårt att navigera utan texturer och blev på så 

sätt inte spatialt deltagande. Majoriteten av spelarna upplevde inte heller att deras 

immersion bröts vid något tillfälle på grund av att de inte längre kände sig performativt eller 

delat deltagande. Anledningen till detta beror antagligen på det som togs upp tidigare att 

testpersonerna var vana spelare som spelat liknande spel sedan tidigare och kände sig 

immerserade i spelet så länge det var roligt, eftersom de inte hade en förutsatt inställning att 

spelets nivåer skulle ha en verklighetstrogen spelarkitektur. 
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5.2.2 Fort Fiesta version 2 

 

Figur 25 Återblick över hur Fort Fiesta version 2 ser ut, med rödmarkerade 
intressepunkter och gröna intressepunkter som fått en visuell representation.  

Röda inringade områden är där spelarna fastnade och gröna inringade områden är 
där spelarna uppfattade onaturlig spelarkitektur. 

Fråga: Hur svårt/enkelt var det att röra sig runt i nivån? (1 Väldigt svårt - 5 

Väldigt enkelt)  

Medelvärdet för hur svårt testpersonerna uppfattade att det var att röra sig i nivån för Fort 

Fiesta version 2 var 4 av 5. Trots att nivåns grundläggande form och att spelarkitekturen och 

hindren var identiska med version 1 upplevde ändå majoriteten av spelarna att version 2 var 

enklare att röra sig i. Anledningen till detta är antagligen att testpersonerna tidigare upplevt 

att de hade svårt att känna sig spatialt deltagande eftersom nivån saknade detaljer. 

Avsaknaden av textur och detalj gjorde det svårare för spelarna att navigera i Fort Fiesta 

version 1. När testpersonerna istället spelade igenom version 2 som hade en visuell och 

tematisk representation blev det på så sätt enklare för dem att navigera eftersom de nu hade 

olika punkter i nivån som representerade olika områden, istället för gråa boxar.  

Fråga: Fanns det några områden i nivån där spelarna upplevde att de fastnade 

eller blev begränsade på annat sätt?   

Testpersonerna upplevde att det fortfarande fanns ställen där de fastnade eller kände sig 

begränsade av nivån, ur ett performativt deltagandeperspektiv. Sex personer svarade här att 

dem upplevde att de på något, eller några områden i nivån kände sig begränsade medan 

övriga testpersoner inte upplevde detta. Utifrån det jag observerade verkade det inte heller 

vara någon stor skillnad mellan spelarnas performativa deltagande om det fanns en visuell 

representation eller inte för den här nivån utan testpersonerna fastnade ibland på samma 

områden som de gjort i den tidigare versionen. Det spelarna reagerade starkast på även här 

var området mellan huset i centrum av nivån och högersidan där spelarna behövde sakta ned 

sin hastighet för att ta sig igenom (Markerat med en röd inringning i nivåns centrum även på 

Figur 24). Detta berodde dock, som tidigare nämnt, inte på att spelarna upplevde att det 

nivån kändes onaturlig, utan att det berodde på att de upplevde att de kände sig utsatta för 

andra spelare när de hamnade i det området eftersom de inte kunde fly på ett effektivt sätt. 

Ingen spelare upplevde dock att deras immersion bröts av det här området, men att det var 
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en irriterande punkt som de flesta valde att undvika. Detta bekräftades även av mig under 

observationen. De flesta spelare som hade problem med att röra sig i nivån fastnade ofta vid 

det här området vilket ofta ledde till att de blev besegrade av en motståndare. Många spelare 

valde efter det att försöka undvika det här området, men jag observerade inte att detta ledde 

till att någon testpersons immersion bröts.  

Spelare 9 beskrev dock området som ett underhållande problemområde eftersom nivån 

bestraffade misstag vid det specifika området. Spelare 9 motiverade sitt svar enligt följande 

för detta område: "Det enda ställen är vid det stora husets högra vägg, längst ner. Missar 

man en slide så är det jobbigt. Det ser jag dock inte som något negativt då detta ökar 

intensiteten."  Det spelare 9 menar med detta är att en inbyggd mekanik i spelet gör att 

spelaren snabbt kan ta sig förbi det här området, men om spelaren misslyckas med det blir 

den hårt bestraffad. Detta ledde till att spelaren istället uppfattade det här området som 

underhållande eftersom det erbjöd erfarna spelare en utmaning och ett övertag från mindre 

erfarna spelare. Det spelare 9 tar upp här är det som Adams (2010) tar upp om att för att en 

level design skall upplevas som rolig måste den erbjuda utmaningar för spelaren och att 

spelaren blir belönad eller bestraffad beroende på om den klarade av utmaningen väl, eller 

dåligt.  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns områden i nivån som direkt bröt deras 

immersion? 

Endast en person upplevde att det fanns ett område som bröt dess immersion. Spelare 3 

beskrev än en gång att den upplevde att den nedre delen av nivån var irriterande mekaniskt 

och att den störde sig på det specifika området trots att det nu var förklarat genom en 

tematik. Spelare 3 motiverade sitt svar så här: Fortfarande källare. Trots att den förklaras 

genom tematiken så känns den mekaniskt udda." Spelare 3 uppfattar helt enkelt att området 

inte kändes bra för spelets underhållningsvärde eftersom den kände sig begränsad i det 

området och att den undvek att gå till det området. Spelare 3 menar också att området inte 

bröt spelarens immersion på grund av att området kändes tematiskt udda, utan för att 

spelaren inte kände att den kunde röra sig lika enkelt i detta område i de andra områdena. 

Kopplas detta till Calleja’s (2007) komponenter förklarar spelaren helt enkelt att den 

upplevde att den inte kände sig performativt deltagande i detta område, vilket kunde bryta 

spelarens immersion.  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns svävande plattformar i nivån? 

Två spelare upplevde att det fanns svävande plattformar i nivån, medan tio personer 

upplevde att det inte fanns, eller bortsåg ifrån dessa. Detta är väldigt intressant med tanke på 

att samma svävande plattform som sex personer uppfattat i Fort Fiesta version 1, fortfarande 

var svävande i version 2. Med andra ord bortsåg majoriteten av spelarna ifrån plattformen 

när nivån hade visuell representation och tematik, men lade märke till det när nivån saknade 

detta. Spelare 3 var en av de testpersoner som upptäckte den svävande plattformen i båda 

nivåerna men upplevde inte att den på något sätt störde spelaren, eller bröt immersionen. 

Spelare 3 motiverade sitt svar enligt följande: ”Samma som tidigare version. De smälter in 

bra med bakgrunden och passar in tematiskt.” Spelare 3 upplevde alltså att båda nivåer 

innehöll samma svävande plattform, men att den inte störde sig på dem i någon version. 

Spelare 6 var den andra spelaren som reagerade på plattformen och som i tidigare version 

upplevt att den brutit spelarens immersion. I det här fallet beskriver dock spelare 6 att den 

upptäckte samma svävande plattform som innan, men reagerade inte på den negativt. ”Den 



 48 

svävade fortfarande till viss del, men nu såg man att den var förankrad till muren på ett 

annat sätt än tidigare”. Spelaren uppfattade plattformen på samma sätt som spelare 3, att 

den smälte ihop bra med bakgrunden och spelaren reagerade därför inte på den tillräckligt 

negativt för att dess immersion skulle brytas. Med andra ord kan vi koppla det till att 

spelaren kände sig narrativt deltagande (Calleja, 2007) i Fort Fiesta version 2, på grund av 

att spelaren kunde koppla spelvärldens olika delar till en tematik och bortsåg därför ifrån 

onaturliga hinder som den i tidigare versionen stört sig på.   

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns osynliga väggar i nivån?  

När det kom till osynliga väggar var det endast en spelare av tolv som svarade att de hade 

upplevt osynliga väggar i nivån. Detta var spelare 10 som tidigare reagerat på att den inte 

förstod hur dörrar i nivån fungerade och upplevde att den ibland fastnade i en osynlig vägg. 

Det fanns dock ingen osynlig vägg här utan berodde på att spelare 10 upplevde att dörrarna 

hade en dålig visuell representation vilket gjorde att dess performativa deltagande stördes av 

detta. Under observationen noterade jag dock inte att spelaren hade några problem med 

detta överhuvudtaget utan det var något den själv skrev ned. Spelare 10 upplevde dock inte 

att det störde immersionen trots att dess performativa deltagande blivit stört.  

Fråga: Fanns det något  annat visuellt i nivån som spelarna upplevde som 

konstigt? 

Ingen spelare uppfattade något visuellt konstigt i nivån kopplat till problemformuleringen, 

bortsett från det de tidigare tagit upp.  

Sammanfattning:  

 

Figur 26 Diagram över hur testpersonerna upplevde Fort Fiesta version 2 
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Som diagrammet visar var det betydligt färre spelare som upplevde att deras immersion blev 

bruten under Fort Fiesta version 2, än under version 1. Den spelare som tidigare reagerat på 

udda spelarkitektur fick inte längre sin immersion bruten av svävande plattformer eller 

liknande eftersom spelaren upplevde att den nu smälte in med bakgrunden och blev 

tematiskt förklarad, trots att den fortfarande var svävande. Med andra ord bortsåg alltså 

spelaren ifrån den udda spelarkitekturen på grund av att spelvärlden nu fått en visuell 

representation.  

Även de spelare som uppfattade att deras immersion blivit bruten på grund av att de hade 

svårt att navigera sig upplevde inte detta problem i Fort Fiesta version 2. Majoriteten 

upplevde med andra ord att spelets estetik var den typ av estetik spelaren förväntade sig och 

reagerade därför inte negativt på onaturlig spelarkitektur i den här versionen (Hunicke et al., 

2003). 

5.2.3 Jämförelse mellan Fort Fiesta version 1 och version 2 

Jämförelsen mellan Fort Fiesta version 1 och version 2 är intressant för att se hur spelare 

reagerade på vissa saker i en nivå, men bortsåg ifrån den i en annan. Det mest 

förekommande problemet spelare tog upp var att de spatiala deltagandet kändes lågt i den 

första versionen eftersom de hade svårt att navigera i nivån (Calleja, 2007). Detta problem 

försvann dock helt i Fort Fiesta version 2, vilket indikerar att testpersonerna kände sig mer 

spatialt deltagande i denna version. Detta ledde i sin tur till att spelarna uppfattade att Fort 

Fiesta version 2 var i sin helhet enklare att röra sig runt i och på så sätt mer underhållande 

än Fort Fiesta version 1.  

Det fanns dock väldigt få indikatorer på att spelare blev störda på grund av att de inte kände 

sig narrativt deltagande. Som jag tidigare tagit upp kan det bero på det som spelare 3 

nämnde om att spelaren inte hade någon förväntning om att någon av versionerna skulle 

kännas verkliga på grund av den typen av spel The Showdown Effect är. Hälften av spelarna 

uppfattade att udda och onaturlig spelarkitektur i form av svävande plattformar och osynliga 

väggar i Fort Fiesta version 1, men bortsåg senare ifrån samma onaturliga spelarkitektur när 

nivån hade en visuell och tematiskt representation. Majoriteten upplevde dock att även fast 

de upplevde att det fanns onaturlig spelarkitektur så var det inget som påverkade deras 

spelupplevelse negativt. Endast en av tolv testpersoner upplevde att den blev störd på grund 

av tematiska skäl. I det fallet berodde det på att spelaren upplevde att det fanns en svävande 

plattform som inte hade en logisk förklaring i nivån.  

Majoriteten av de performativa problemen berodde på grund av att spelarna själv uppfattade 

att de inte var tillräckligt ”duktiga” på spelet för att klara vissa utmaningar i 

spelarkitekturen, eller för att snabbt ta sig förbi ett hinder. Trots att jag noterade att vissa 

spelare hade problem med att röra sig i vissa områden och att detta kunde kopplas till att de 

inte kände sig performativt deltagande (Calleja, 2007), så var det ingen spelare uppfattade 

heller att de blev begränsade i nivån på grund av att nivån hade en onaturlig spelarkitektur. 

Om detta kopplas till Adams (2010) kan detta bero på att om spelare hade för enkelt att röra 

sig i nivån så skulle de potentiellt kunnat tycka att nivån var för enkel och på så sätt inte 

underhållande.  

Under observationen noterade jag en liten skillnad i hur spelare rörde sig och agerade i 

spelvärlden. Som tidigare nämnt noterade jag att spelare enklare hittade till de olika ställena 

och att de ofta tenderade att undvika sådana ställen de upplevde som svåra att hantera. Det 
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fanns dock ingen större skillnad mellan hur väl spelare rörde sig i Fort Fiesta version 1 från 

Fort Fiesta version 2. Ibland noterade jag att spelare fastnade på vissa områden och gav upp 

med att försöka ta sig förbi ett visst hinder, vilket skulle kunna få spelaren att inte längre 

kände sig performativt deltagande. Vid jämförelse mellan observerade spelare och enkät 

visade det sig dock att spelare inte upplevde att performativa problem förekom på grund av 

onaturlig spelarkitektur, utan på grund av brist av erfarenhet i spelet.  

5.2.4 South Eastwood version 1 

 

Figur 27 Återblick över hur South Eastwood version 1 ser ut, med rödmarkerade 
intressepunkter. Röda inringade områden är där spelarna fastnade och gröna 

inringade områden är där spelarna uppfattade onaturlig spelarkitektur. 

Fråga: Hur svårt/enkelt var det att röra sig runt i nivån? (1 Väldigt svårt - 5 

Väldigt enkelt)  

South Eastwood version 1 hade ett medelvärde av 3.5 för hur enkelt, respektive svårt det var 

att röra sig i nivån i en skala mellan ett till fem. Denna version var den som hade lägst 

resultat av alla nivåer. Majoriteten av testpersonerna motiverade att anledningen till att de 

upplevde att den här nivån vara svårare att navigera i var på grund av att den var större än 

Fort Fiesta och avsaknaden av textur gjorde att testpersonerna hade svårt att känna sig 

spatialt deltagande.  

Fråga: Fanns det några områden i nivån där spelarna upplevde att de fastnade 

eller blev begränsade på annat sätt?   

Åtta personer upplevde att de fastnade, eller blev begränsade i nivån medan fyra inte 

upplevde detta. Detta var kopplat till det att nivån var stor och att den saknade texturer, men 

det fanns även specifika områden vissa testpersoner reagerade på utifrån detta. Majoriteten 

av dessa spelare uppfattade att detta berodde på att det var väldigt långt i mellan nivåns 

lägsta punkt och nivåns "markplan". Problemområdena kan ses i Figur 27 ovanför och är de 

röda inringade områden som ligger längst med nivåns ’mark’. Detta ledde till att det blev en 

del svåra utmaningar att ta sig upp från det området vilket somliga beskrev som ett problem. 

Med andra ord upplevde den här delen av testpersonerna att de inte kände sig performativt 

deltagande eftersom de inte kunde ta sig upp på ett smidigt sätt (Calleja, 2007).   
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Nästan ingen spelare var heller högst upp i nivån på hustaken, något som både motiverades 

av testpersonerna och som jag noterade under observationen. Spelare 11 motiverade: "Tyckte 

det var störande att behöva ta sig upp från underjorden. Blev mycket att hoppa. Sedan var 

jag nog aldrig högst upp på banan (om det fanns mer uppåt). Kändes inte som om något var 

där eller att det vart mödan att ta sig dit." Spelare 11 beskriver här dels problemet med att ta 

sig från 'underjorden' till nivåns marknivå, men även varför den valde att inte röra sig mot 

nivåns högre punkter. Spelaren uppfattade att den inte kände sig performativt deltagande 

när den behövde röra sig i höjdled och det inte heller fanns något i nivån som markerade att 

den kunde ta sig högre upp, vilket ledde till att spelaren inte ens försökte ta sig dit. Med 

andra ord uppfattade den inte byggnaderna som att taket gick att ta sig upp till eftersom det 

inte fanns någon logisk indikation eller representation för att det skulle kunna gå att ta sig 

dit. Spelaren upplevde inte heller att den skulle bli belönad om den tog sig upp till nivåns 

högsta punkter vilket ledde till att den inte motiverades till att ens försöka (Adams, 2010).  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns områden i nivån som direkt bröt deras 

immersion? 

När det kom till områden i nivån som bröt spelarnas immersion var det sex personer som 

svarade ja och sex personer som svarade nej. Fyra av dessa sex personer upplevde att deras 

immersion blivit bruten på grund av avsaknad av detalj och att nivån inte hade någon visuell 

representation. Av samma anledning som Fort Fiesta version 1 upplevde spelarna att nivån 

var svår att navigera, men även att nivån kändes ofärdig vilket resulterade i att fyra 

testpersoners immersion bröts. Spelare 6 som tidigare reagerat starkt på när områden 

saknar detalj och när spelarkitekturen känns onaturlig motiverar sitt svar som följande: 

”Flertalet svävande plattformar, tänkte mest på dem på bottenplan i mitten, men även på det 

öppna området till vänster. Nivån kändes ofärdig, vilket bröt min immersion.” Spelare 6 

reagerar alltså att avsaknad av tematik och att spelarkitekturen inte känns verklig bröt 

spelarens immersion under spelomgången. Spelare 9 väljer istället att beskriva problemet på 

samma sätt som den upplevde i Fort Fiesta version 1: "Det var ganska svårt att ta sig runt på 

banan rent allmänt på grund av att texturerna saknades. Detta bröt min immersion några 

gånger. Det är dock svårt att peka ut några specifika områden." Spelare 9 till skillnad från 

spelare 6 reagerar alltså istället på att nivån är svår att navigera i, vilket bryter dess 

immersion på grund av att den inte känner sig spatialt deltagande (Calleja, 2007), snarare än 

att onaturlig spelarkitektur bryter den. De andra två spelarna reagerade på samma sätt som 

spelare 6 där de upplevde att problemet inte låg i spelarkitekturen i sig, utan avsaknad av 

visuell representation gjorde det svårt att bli spatialt deltagande.  

De två andra reagerade istället på att det var svårt att röra sig performativt i nivån, kopplat 

till det de tidigare tagit upp om de upplevde att de fastnade vid vissa områden eller inte. 

Dessa spelare beskrev att bristen på erfarenhet ledde till att de uppfattade att det fanns 

områdena i nivån de hade problem att hantera. De två exempel som tas upp är att en spelare 

upplevde att svårighetsgraden att ta sig från längst ned till höger till marknivå, var såpass 

svårt att spelarens immersion bröts.  

En spelare hade problem med att ta sig igenom en lucka och kände istället att den fastnade i 

ett område där den blev väldigt utsatt för andra spelare. Spelare 2 motiverar detta genom att 

skriva "Ja, jag fastnade i väggen där man kan hämta spadar" för att sedan skriva under 

frågan om immersion att den upplevde att dess immersion bröts när den fastnade i det 

specifika rummet. Det område spelaren menar är att den fastnade i det lilla huset placerat 
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längst till höger i nivån (Rött inringat område i Figur 27, nästlängst åt höger). Detta område 

var dock inte ett område som hade onaturlig spelarkitektur, utan spelarens immersion bröts 

på grund av att den inte längre kände sig performativt deltagande på grund av flertal 

misslyckanden med att klara en utmaning (Calleja, 2007). 

Spelare 2 var även en av de spelare som blev observerade och jag kunde observationen 

bekräfta att dess immersion bröts på grund av att den inte klarade av det hindret. Efter 

flertaliga försök utan att lyckas blev personen tillslut frustrerad och valde att inte gå till det 

området något mer under kommande spelomgångar.  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns svävande plattformar i nivån? 

Åtta personer upptäckte att det fanns svävande plattformar i South Eastwood version 1. Värt 

att nämna är att spelarna uppfattade alla svävande plattformar i den här nivån (se Figur 27) 

och alla spelare som motiverade deras svar beskrev alla de plattformar som jag tidigare 

markerat som kunde vara intressepunkter. Endast en person upplevde dock att det var just 

att dem kändes onaturliga som ledde till att dess immersion bröts. Detta var spelare 6 som 

tidigare motiverat at den upplevde att svävande plattformar och brist på detalj i nivån ledde 

till att den upplevde att nivån kändes ofärdig och därför bröts spelarens immersion. Spelare 

1, som tidigare beskrivit varför den inte reagerade på svävande plattformar beskriver även 

för den här nivån att spelaren upplevde sådana här områden som standard i spel och 

reagerade därför inte på dem negativt. Skillnaden mellan spelare 1 och spelare 6 är då 

kopplat till det Juul (2005) säger om stiliserade simulationer där spelare 1 har en förutfattad 

mening om att den här typen av spel inte behöver vara verkliga, medan spelare 6 upplever 

att nivån inte presenterar en viss logik och detaljrikedom så känns nivån ofärdig. Dessa 

spelare har även på så sätt olika uppfattning och förväntan om hur spelets estetik skall 

presenteras (Hunicke et al., 2004) Med andra ord menar spelare 6 att trots att den inte 

upplevde några performativa problem så bröts ändå dess immersion på grund av att nivåns 

avsaknad av detalj och logik ledde till att den inte kände sig narrativt deltagande i spelet.  

Övriga testpersoner som reagerade på detta motiverade sina svar ungefär på samma sätt som 

spelare 1 gjorde. De problem de beskriver är istället att avsaknad av detalj kan leda till att det 

blir svårt att navigera och känna sig spatialt deltagande. Att vissa områden var onaturligt 

uppbyggda bröt inte deras immersion, utan ifall immersionen bröts berodde det främst på 

oerfarenhet i spelet, eller när de hade svårt att navigera på grund av detaljfattigdomen.  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns osynliga väggar i nivån?  

Endast en person upplevde att det fanns osynliga väggar i den här nivån. Vilket än en gång är 

ganska intressant med tanke på att detta inte fanns implementerat i den här versionen av 

nivån. Detta var spelare 6 som beskrev det enligt följande: "Inte som jag tänkte på när jag 

spelade, men nu när jag tänker efter tror jag mig minnas en högst upp till höger." Spelare 6 

tänkte alltså inte på osynliga väggar under spelomgången så det påverkade därför inte 

spelarens immersion, men när den tänkte efter i enkäten fick spelaren för sig att ha stött på 

en osynlig vägg som inte är implementerad. Detta kan bero på att spelare 6 sedan tidigare 

reagerat starkt på att nivån kändes ofärdig och fick därför för sig att de plattformar som 

avgränsar spelvärlden inte hade en logisk förklaring mer än att dem var ett objekt i världen. 

Utifrån detta kan spelare 6 upplevt denna som en osynlig vägg, men att den inte störde sig på 

det på samma sätt som den gjort med svävande plattformar, eller annan detaljfattigdom i 

nivån.  
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Fråga: Fanns det något annat visuellt i nivån som spelarna upplevde som 

konstigt? 

Sju personer svarade ja på att de upplevt annat visuellt i nivån de upplevde som konstigt, 

medan resterande fem svarade nej. Fyra av dessa sju personer tog upp att det än en gång 

kopplades till att det var svårt att navigera i nivån på  grund av detaljfattigdom vilket kunde 

bryta deras immersion när de inte kände sig spatialt deltagande (Calleja, 2007). Endast 

spelare 6 upplevde att dess immersion blev bruten på grund av ett narrativt deltagande 

eftersom den än en gång vid den här frågan tog upp att den reagerade på att nivån kändes 

ofärdig i sin helhet och att svävande plattformar och detaljfattiga bakgrunder ledde till att 

dess immersion bröts vid flertal tillfällen på grund av onaturlig spelarkitektur.  

Sammanfattning: 

 

Figur 28 Diagram över hur testpersonerna upplevde South Eastwood version 1 

Slutsats för South Eastwood version 1 var att endast en testperson upplevde att spelarens 

immersion hade blivit bruten på grund av onaturlig spelarkitektur eller udda hinder. 54 %, 

eller sju testpersoner, upplevde att deras immersion någon gång blivit bruten men att det 

handlade om något annat än hur de upplevde spelarkitekturen. Majoriteten upplevde att 

deras immersion blivit bruten någon gång på grund av att de inte blev spatialt deltagande 

och hade svårt att navigera, och vissa upplevde att vissa hinder var svåra att ta sig över. Fem 

testpersoner upplevde att deras immersion inte blev bruten av någonting i nivån.  
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5.2.5 South Eastwood version 2 

 

Figur 29 Återblick över hur South Eastwood version 2 ser ut, med rödmarkerade 
intressepunkter och gröna intressepunkter som fått en visuell representation.  

Röda inringade områden är där spelarna fastnade och gröna inringade områden är 
där spelarna uppfattade onaturlig spelarkitektur. 

Fråga: Hur svårt/enkelt var det att röra sig runt i nivån? (1 Väldigt svårt - 5 

Väldigt enkelt)  

För den här nivån var medelvärdet för hur svårt spelarna uppfattade det var att röra sig runt 

i nivån 3.8 av 5. Den hade ett lägre värde än vad den Fort Fiesta version 2 hade vilket enligt 

observation och motiveringar från spelarna berodde på att den här nivån var mycket större 

än Fort Fiesta. Spelarna upplevde att nivån i sig var inte väldigt svår att röra sig runt i, men 

att många valde att inte gå till specifika områden och att majoriteten valde att inte röra sig på 

hustaken i nivån. 

Fråga: Fanns det några områden i nivån där spelarna upplevde att de fastnade 

eller blev begränsade på annat sätt?   

Fyra spelare svarade ja, åtta spelare svarade nej. Ingen spelare reagerade längre på att nivån 

var svår att navigera, men somliga upplevde fortfarande att nivån var väldigt stor vilket ledde 

till att många spelare inte rörde sig runt hela nivån utan tenderade att hålla sig centralt i 

nivån och speciellt nere i ’gruvan’ och på ’gatan’. Dessa fyra spelare som upplevde att de 

fastnade vid vissa områden motiverade att det berodde på oerfarenhet och att vissa hinder 

upplevdes som svåra. Spelare 12 beskriver problemet som följande: ”Tyckte det var lite svårt 

att komma upp ur  hålet (från underjorden) längst till höger. Fast tillslut klarade jag ju det, 

så antar att jag bara inte var tillräckligt bra i början.” De andra fyra spelarna svarade på 

liknande sätt där dem upplevde att det var svårt att ta sig upp från gruvområde till marknivå 

igen vilket resulterade i att de vid vissa tillfällen inte kände sig performativt deltagande. 

Detta kan även vara en av de anledningar till att få spelare valde att utforska hela spelnivån 

eftersom de upplevde att det var svårt att röra sig i höjdled överhuvudtaget.  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns områden i nivån som direkt bröt deras 

immersion? 
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Ingen spelare upplevde att det fanns något område i nivån som direkt bröt deras immersion. 

En spelare skrev dock att den inte upplevde spelet som immersivt överhuvudtaget, vilket 

ledde till att det inte fanns något som kunde bryta spelarens immersion eftersom den inte 

kände av immersionen från första början. Spelaren motiverade dock att detta handlade om 

att spelaren inte upplevde att spelet var roligt rent dynamiskt och inte på grund av nivån i 

sig. Spelarens upplevde att dess förväntan av spelets dynamik inte uppfylldes och eftersom 

den inte upplevde nivån underhållande spelade estetiken ingen större roll för spelaren 

(Hunicke et al., 2004).  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns svävande plattformar i nivån? 

Två spelare upplevde att det fanns svävande plattformar i den här nivån, medan resterande 

tio inte gjorde det. Detta är intressant med tanke på att dessa två spelare upplevde att det 

fanns svävande plattformer nere i ’gruvan’ trots att dessa nu blivit förankrade till 

bakgrunden med hjälp av tematik (se Figur 29, längst ned i centrum, område inringat med 

grön färg). Min tolkning av att de uppfattade dessa områden som svävande är att dessa 

områden ’sticker ut’, mer än andra områden som fått en visuell tematisk representation. Med 

detta menas att dessa områden skall föreställa broar och spelarna kan därför ha 

missuppfattat att de satt förankrade med berget i bakgrunden och fokuserade endast på det 

svarta området som de kunde röra sig på. Båda spelarna motiverade dock att även fast de 

upplevde att plattformarna var svävande så var det inget som bröt deras immersion eftersom 

de var väldigt inne i spelet och hann inte reflektera över dem. Dessa spelare upplevde att de 

fortfarande var narrativt deltagande trots detta men att det viktigaste för dem var att de var 

performativt och spatialt deltagande för att kunna göra bra ifrån sig i spelet snarare än att 

reagera på hur spelarkitekturen var uppbyggd.  

Fråga: Upplevde spelarna att det fanns osynliga väggar i nivån?  

Endast fyra spelare upplevde att det fanns osynliga väggar i South Eastwood version 2. Det 

intressanta med det här antalet var att under observationen uppfattade jag att alla 

observerade spelare fastnade vid en väldigt tydlig osynlig vägg, som inte fanns där i version 

1, men som ändå inte upptäckte den i version 2. Denna osynliga vägg är inringad med grönt 

och kan ses i Figur 29 ovan. De spelare som upplevde den osynliga väggen uppfattade det 

dock inte som något som bröt deras immersion, men däremot förstod de inte helt och hållet 

performativt hur de kunde nyttja det här området. Spelarna som upplevde dessa skrev att de 

upplevde att de inte kunde nyttja den osynliga väggen till att snabbt röra sig i miljön. I själva 

verket fanns det dock en exakt likadan kollision här som övriga plattformar i nivån vilket 

gjorde att spelarna kunde nyttja den som en vägg. Spelarna som upptäckt den osynliga 

väggen tog dock för givet att den inte gick att använda på det här sättet och lät i vissa fall till 

och med bli att försöka vilket enligt observation och enkät störde deras performativa 

deltagande. Att spelarna upplevde att deras narrativa deltagande blivit bruten på grund av 

att de upplevde den osynliga väggen som onaturlig spelarkitektur framgick dock inte 

eftersom de helt enkelt valde att ignorera den och såg den bara som ett område där 

spelvärlden helt enkelt tog slut.  

Fråga: Fanns det något annat visuellt i nivån som spelarna upplevde som 

konstigt? 

En spelare upplevde att det fanns annat visuellt konstigt i nivån som störde. Spelare 5 

upplevde att plattformarnas kanter inte alltid visades på ett bra sätt vilket ledde till att den 
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ibland upplevde att den inte riktigt visste vart en plattform började och vart den tog slut. 

Denna spelare upplevde att den visuella representationen snarare störde, än hjälpte till, när 

det kom till att visa vart spelaren kunde gå och vart den inte kunde gå. Spelaren upplevde att 

detta bröt immersionen eftersom den fick ett oväntat resultat från sina handlingar och 

upplevde därför att den inte längre var performativt deltagande (Calleja, 2007).  

Sammanfattning:  

 

 

Figur 30 Diagram över hur testpersonerna upplevde South Eastwood version 2 

Endast en spelare, spelare 5, upplevde att dess immersionen blev bruten. Spelare 5 upplevde 

dock inte att detta berodde på att den inte kände sig narrativt deltagande, utan att den 

upplevde att vissa områden i nivån kändes ologiskt uppbyggda med den visuella 

representationen vilket ledde till att den hade svårt att känna sig performativt deltagande.  

Med ologiskt uppbyggt menas här att spelaren hade svårt för att navigera sig i nivån på 

grund av att den upplevde att texturerna inte berättade ordentligt vart kanterna på objekten 

gick på de hinder spelaren ville röra sig runt. Detta ledde till att spelaren uppfattade nivån 

som extremt svårnavigerad på grund av performativt deltagande och upplevde därför att 

dess immersion blivit bruten på grund av detta. Detta kan ändå kopplas till 

problemformuleringen eftersom spelarens immersion bröts på grund av att den upplevde 

nivån som ologisk, även fast det inte berodde på tydlig onaturlig spelarkitektur.  

Övriga spelare uppfattade alltså inte att det fanns något i nivån som bröt deras immersion 

även fast de ibland stötte på vissa problem. Under observationen noterade jag att många 

spelare ofta fastnade vid den osynliga väggen längst till höger men ingen spelare upplevde 

att den bröt deras immersion enligt det de sedan skrev ned i enkäten. Trots att väldigt få 

personer även valde att sällan röra sig i höjdled i nivån upplevde ingen att det bröt deras 
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immersion, utan att det var ett medvetet val från deras håll att inte försöka ta sig dit på 

grund av att de upplevde inte att de skulle bli tillräckligt belönade av att göra det. Kopplas 

detta till Adams (2010) begrepp om level design så upplevde spelarna att det helt enkelt inte 

var mödan värt, trots om de var erfarna spelare att ta sig upp till den här nivån eftersom de 

inte kunde ge dem någon form av övertag till skillnad från svåra områden i Fort Fiesta. 

Skillnaden mellan dessa två nivåer verkade på så sätt vara att vissa spelare uppfattade att det 

var taktiskt och kände sig därmed taktiskt deltagande (Calleja, 2007) att utnyttja vissa 

områden i Fort Fiesta som var svåra för oerfarna spelare att hantera, men att det inte var 

taktiskt givande att nyttja det på samma sätt i South Eastwood. Detta kan även bero på att 

eftersom majoriteten av spelarna undvek dessa områden, valde även de erfarna spelarna att 

undvika dessa eftersom sannolikheten av att stöta på en motståndare vid dessa områden var 

lägre än vid andra.  

5.2.6 Jämförelse mellan South Eastwood version 1 och version 2 

Vid jämförelse av South Eastwood version 1 och 2 kan vi se att den visuella och tematiska 

representationen främst ledde till att spelarna inte längre kände att deras immersion blev 

bruten på grund av att spelet var enklare att navigera i och de kände sig på så sätt mer 

spatialt deltagande. I version 1 upplevde hälften av spelarna (6 personer) att deras 

immersion blivit bruten av någon anledning, medan för South Eastwood version 2 upplevde 

endast en spelare att dess immersion blivit bruten. Majoriteten av spelarna upplevde också 

att detta ledde till att det var enklare för dem att känna sig performativt deltagande, förutom 

en spelare som upplevde att den visuella representation ibland gjorde att plattformarnas 

kanter inte syntes ordentligt.  

Spelare 6 som upplevde att dess immersion blev bruten på grund av onaturlig spelarkitektur 

i version 1 upplevde att spelarkitekturen fick en bra logisk förklaring med hjälp av tematiken 

och den visuella representationen vilket gjorde att den kände sig narrativt deltagande i 

version 2. Detta i sin tur ledde till att spelare 6 inte längre upplevde att det fanns någonting i 

miljön som störde dess immersion trots att det fanns onaturlig spelarkitektur i form av 

osynliga väggar och att formen på taket har en overklig form. Spelare 6 bortsåg att det fanns 

onaturlig spelarkitektur den här gången på grund av att nivån hade en implementerad 

tematik som gjorde spelaren narrativt deltagande på samma sätt som det blev i Fort Fiesta.  
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5.2.7 Spelartypers påverkan 
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Figur 31 Fördelningen mellan spelartyper 

Spelartypers påverkan i undersökningen verkar ha spelat väldigt lite roll. De spelare som fick 

sin immersion bruten på grund av onaturlig, eller ologisk spelarkitektur var en Explorer och 

en Achiever, men endast den ena av dessa (spelare 6), som var en Achiever upplevde att det 

faktiskt var avsaknaden av detalj som gjorde att den inte kunde känna sig narrativt 

deltagande. Det här resultatet går alltså emot den hypotes jag hade om att Explorers skulle 

reagera starkare på onaturlig spelarkitektur. Den andra spelaren som fick sin immersion 

bruten var på grund av att den upplevde att den ologiska spelarkitekturen ledde till att dess 

performativa deltagande blev stört. Med andra ord var det endast en person som faktiskt 

upplevde att spelarens immersion blev bruten på grund av att den inte längre var narrativt 

deltagande medan resterande spelare upplevde att det berodde på att de inte kände sig 

performativt eller spatialt deltagande. Det gick därför inte att se ett generellt mönster mellan 

de olika spelartyperna, utan det berodde helt enkelt på om de upplevde att spelet skulle 

presenteras som "verkligt", eller om detta inte spelade någon roll för dem.  

Varken observerade spelare, eller enkät påvisade att Explorers, generellt sett, reagerade mer 

negativt än Achievers på när nivån saknade detaljrikedom eller inte. Majoriteten av båda 

dessa upplevde att anledningen till att deras immersion hade större tendens att brytas i de 

versioner som saknade visuell representation var på grund av att det ökade svårigheten att 

navigera sig till en onödig grad. Detta ledde därför till att båda spelartyperna tenderade att få 

sin immersion bruten när de inte kände sig spatialt deltagande på grund av att nivån var svår 

att navigera, eller på grund av performativa skäl när de fastnade vid ett hinder på grund av 

oerfarenhet.   

Båda spelartyperna bortsåg även från onaturlig spelarkitektur i den version som innehöll 

visuella representationer och tematik och tenderade att reagera på samma typer av 
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onaturliga hinder, eller bortse ifrån dessa. Båda spelartyperna tenderade att reagera på de 

svävande plattformarna, men bortse ifrån de osynliga väggarna. Ingen reagerade heller på 

om ett tak var konstigt uppbyggd, eller om det fanns ett hål mitt i golvet i en byggnad. 

Spelarna tenderade istället att utnyttja dessa områden för att fly ifrån motståndare och för 

att gömma sig.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

För undersökningen skapades två stycken olika nivåer för spelet The Showdown Effect i 

samarbete med Paradox South. Dessa två nivåer skapades i två olika versioner, en med 

tematisk visuell representation och en utan detta. Problemformuleringen var om spelares 

immersion kan brytas av onaturlig spelarkitektur och om spelare kan bortse från onaturlig 

spelarkitektur om nivån innehåller en tematisk visuell representation.  

Under testningen visade det sig att endast två av tolv testpersoner upplevde att deras 

immersion blivit bruten på grund av onaturlig, eller ologisk spelarkitektur. En av dessa 

upplevde det på grund av att den inte kände sig narrativt deltagande, medan den andra 

spelaren upplevde att den visuella representationen av vissa områden ledde till att den hade 

svårt att röra sig i nivån. Detta kunde jag sedan tolka och fastställa att spelaren upplevde 

problem kopplat till performativt deltagande. Det visade sig även att spelare tenderade att 

inte reagera på onaturlig spelarkitektur på grund av tidigare spelvana och att de hade 

inställningen att The Showdown Effects nivåer inte skull representeras på ett logiskt eller 

verkligt sätt. Kopplat till Juul (2005) innebär det att den stiliserade simulationen av The 

Showdown Effect inte behövde vara strikt kopplat till verkligheten för att de skulle uppleva 

spelet som underhållande. Trots att elva av tolv testpersoner vid något tillfälle upplevde att 

det fanns onaturlig spelarkitektur i någon av de fyra versionerna som testades så var det 

alltså bara en testperson som upplevde att detta ledde till att det bröt dess immersion. Detta 

tyder på att även om spelare uppfattar att det finns onaturlig spelarkitektur i den här typen 

av spel tenderar de att inte reagera negativt på den 

Sju av tolv personer upplevde att de lade märke till onaturlig spelarkitektur, eller hinder 

även när nivån hade en tematisk förklaring via visuell representation. Eftersom majoriteten 

av spelarna inte hade reagerat negativt på den onaturliga spelarkitekturen reagerade de 

heller inte negativt på detta när nivåerna hade visuell representation. Spelaren som tidigare 

fått sin immersion bruten av onaturlig spelarkitektur bortsåg dock ifrån den onaturliga 

spelarkitekturen så fort världen innehöll en tematik. Om spelare reagerar på detta visade det 

sig även att onaturlig spelarkitektur kan bortses om nivån innehåller tematik och när den 

onaturliga spelarkitekturen smälter in med bakgrunden. Trots att det fortfarande fanns 

svävande plattformar och osynliga väggar i versionerna med tematiska representationer, så 

reagerade inte längre denna spelare på dessa.  

De tematiskt visuella representationerna visade sig dock vara nödvändiga för spelarens 

immersion, men inte direkt nödvändigtvis kopplat till att de upplever spelarkitekturen som 

onaturligt. Det visade sig däremot att majoriteten av de spelare vars immersion bröts 

upplevde detta på grund av att avsaknad av detalj i nivåerna utan tematiska visuella 

representationer ledde till att många hade svårt att navigera i nivån. Testpersonerna 

tenderade därför att få sin immersion bruten vid något tillfälle eftersom det var svårt att 

memorera olika områdens utseende och gick därför ibland vilse i dessa versioner. På så sätt 

var de visuella representationerna nödvändiga för majoriteten av testpersonerna, eftersom 

de annars kände sig begränsade i spelet. Detta kopplas alltså till att majoriteten av de 

testpersoner som fick sin immersion bruten, upplevde detta på grund av att de hade 

svårigheter att känna sig spatialt deltagande (Calleja, 2007) vid avsaknad av visuella 
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representationer, snarare än att deras immersion blev bruten på grund av de inte kände sig 

narrativt deltagande.  

Sammanfattningsvis var det två av tolv testpersoner upplevde att deras immersion blivit 

störd på grund av onaturlig spelarkitektur och färre antal personer uppfattade onaturlig 

spelarkitektur när tematik fanns. Det fanns inte heller något mönster mellan spelartyperna 

om någon specifik spelartyp tenderade att reagera starkare på onaturlig spelarkitektur utan 

det var väldigt varierat i vad testpersonerna upplevde, oavsett spelartyp. Majoriteten av 

testpersoner upplevde dock att tematik och visuell representation var nödvändig eftersom de 

hade väldigt svårt för att navigera sig i nivån utan detta. Det verkar utifrån den här 

undersökningen som att de flesta spelare inte reagerar tillräckligt starkt på onaturlig 

spelarkitektur för att de skulle uppleva att deras immersion bröts. Spelarna motiverade detta 

genom att de upplevde att spelet inte behövde vara naturligt, eller verklighetstroget för att 

vara underhållande och de brydde sig därför inte om den onaturliga spelarkitekturen, trots 

att de uppfattade att den fanns där.  

Hypotesen kunde verifieras för den här undersökningen med att majoriteten av 

testpersonerna bortsåg ifrån att nivån innehöll onaturlig spelarkitektur när det fanns 

tematiskt visuella representationer i nivån. För att verifiera hypotesen helt och hållet behövs 

dock mer testning på fler målgrupper eftersom testantalet och dess urvalsgrupp är ganska 

smal för den här typen av undersökningen.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Diskussion av genomfört projektarbete 

The Showdown Effect är ett spel som är i 2,5D med en 'tecknad' grafisk stil vars mål är att 

skapa en intressant spelvärld, snarare än en realistisk. Spelet innehåller därför mycket färg 

och dess nivåer får på så sätt större färgkontrast än vad som ses i verkligheten. Kopplas detta 

till Juul (2005) menas det helt enkelt att den stiliserade simulationen av spelet 

nödvändigtvis inte behöver återspegla verkligheten helt och hållet, eftersom den tecknade 

stilen upplevdes som mer underhållande för spelaren i den här typen av spel. Något som 

vore intressant att testa vore att vidarearbeta med det som en spelare under testningen 

kommenterade om dess uppfattning mellan spelets presentation och verkligheten. Denna 

spelare tog upp att om spelet hade varit mer likt Call of Duty, eller andra spel inom den 

genren som skall återspegla en verklig stridssituation kanske spelare tenderar på att reagera 

på onaturlig spelarkitektur på ett helt annat sätt än de gjorde i The Showdown Effect.  

Det vore även intressant att se hur spelare skulle tendera att reagera om nivåerna hade varit i 

en 3D-värld med samma grafiska stil och samma tematik i nivån och jämföra resultatet med 

de 2,5D nivåer som skapats under den här undersökningen. Genom att göra på det här sättet 

ges en möjlighet att kunna testa om spelare tenderar att reagera på onaturlig spelarkitektur 

när spelet istället är i 3D eftersom detta efterhärmar den verkliga världen mer. Frågan är i 

det här fallet om spelares immersion blir bruten på grund av att deras förhoppning om hur 

spelet skall vara uppbyggt när spelaren kan röra sig i en öppen spelvärld snarare än en 

stängd, eller om det är spelets estetik och dynamik som leder till hur en spelare uppfattar 

onaturlig spelarkitektur.  

Dessa nivåer var byggda för att spelas emot varandra och spelare kunde därför enligt Calleja, 

2007) bli immerserade på grund av en social koppling mellan spelarna och där de blev 
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såpass tävlingsinriktade att målet blev att försöka besegra sina motståndare. Utifrån detta 

kan personerna upplevt att nivåns estetik därför blev sekundär eftersom utforskning av 

nivån inte var relevant för  att spelet skulle vara intressant att spela. Det vore därför 

intressant att se hur spelare skulle tendera att reagera på onaturlig spelarkitektur om spelet 

istället vore för endast en spelare. På så sätt kunde en nivå ha gjorts där utforskning av nivån 

var relevant och central för underhållningsvärdet för att se om spelare, under dessa 

förutsättningar, skulle uppleva att deras immersion blev bruten på grund av onaturlig 

spelarkitektur. Detta skulle även kunna leda till att se om det blev större skillnad mellan 

Bartle's (1996) spelartyper och kunna undersöka om Explorers skulle ha större tendens att få 

deras immersion bruten än Achievers på grund av onaturlig spelarkitektur när spelet istället 

presenterades på det här sättet.  

6.2.2 Diskussion av vald metod 

Problemet med den valda metoden som den såg ut för den här undersökningen var att inte 

alla testpersoner kunde observeras vilket gjorde att inte alla testpersoner kunde ge ut samma 

form av kvalitativ data. Det vore intressant att kunna spela in vad vardera testperson gjorde 

på skärmen under spelomgången för att kunna jämföra observation och enkät på ett bättre 

sätt än att bara observera hälften.  

Det är även svårt för en spelare att förstå när den är immerserad, varför och vad det är som 

gör den immerserad eller vad det är som gör att den bryts. Intressant att se vore även om 

immersion skulle kunna mätas på ett mer effektivt och precist sätt genom att exempelvis 

mäta spelarnas puls, eller hjärnimpulser. Jag tror att detta skulle kunna ge ett mer precist 

svar om en spelare kände sig inne i spelet, eller inte. En sådan här metod skulle dock behöva 

följas upp med intervju eller enkät för att säkerställa om immersionen bröts på grund av 

onaturlig spelarkitektur, eller om det berodde på någonting annat. Det vore därför intressant 

att både testa genom detta och att samtidigt observera spelaren och låta den besvara på 

frågor genom en enkät i efterhand där spelaren helt enkelt får beskriva vad den upplevde. 

Genom att göra på det här sättet skulle undersökningens resultats trovärdighet även kunnat 

öka eftersom det då skulle finnas mer data på att se om en spelare faktiskt blev immerserad 

av spelet, eller inte för att sedan se vad i nivån som kunde leda till att deras immersion bröts.  

När det kom till testningsflödet av nivåerna valde jag också att köra en nivå i taget där 

spelarna först fick spela version 1, utan visuell representation, för att sedan gå över till 

version 2 med visuell representation. Detta på grund av att spelarna skulle få spela båda 

versionerna av samma nivå med en gång efter varandra för att direkt kunna observera om 

spelarna bortsåg ifrån områden som de tidigare reagerat på. Det är dock diskuterbart om det 

vore bättre att låta spelarna först spela versionerna som saknar visuell representation för att 

sedan övergå till versionerna med visuell representation. Alternativt att endast låta en 

testgrupp spela versionerna utan visuell representation och sedan låta en annan grupp spela 

versionerna med visuell representation. Anledningen till detta är att spelarna annars kan 

tendera att förstå hur testet är upplagt och börjar då istället leta efter områden som det 

frågas efter i enkäten. Testningen skulle även kunna variera vilka nivåer de olika 

testgrupperna fick börja spelade med för att se om det blev annorlunda resultat hos en grupp 

som börjat spela spelet med en annan version. Jag tror dock att resultatet inte skulle ha 

påverkats eftersom arbetet undersöker om hur spelare uppfattar vissa objekt och områden i 

en nivå. En sådan här typ av testning hade istället varit intressant att använda om arbetet 

skulle undersöka hur spelare lär sig om hur spelet skall hanteras och hur de skall navigera 

och utforska spelvärlden.  
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Även målgruppen vore intressant att överse eftersom testpersonerna var vana spelare vars 

tidigare erfarenhet av ledde till att majoriteten bortsåg ifrån onaturlig spelarkitektur. Det 

visade sig som sagt utifrån resultatet att majoriteten av testpersonerna upplevde att deras 

immersion inte blev bruten på grund av onaturlig spelarkitektur, eller hinder utan att detta 

oftast i sådana fall berodde på annat. Exempelvis att de hade svårt att navigera i versionerna 

utan visuell representation. Majoriteten upplevde dock att deras immersion inte blev bruten 

av onaturlig spelarkitektur eftersom deras förväntan av spelet var att spelet inte skulle vara 

realistiskt eftersom deras tidigare erfarenhet av liknande spel inte varit realistiska. Det hade 

därför varit intressant att testa det på en målgrupp där testpersonerna inte var erfarna inom 

spel överhuvudtaget, för att se om dessa skulle uppleva spelarkitekturen på ett annat sätt. 

Dessa spelare har därför ingen tidigare erfarenhet av hur sådana här typer av spel skall 

fungera eller ser ut och det vore därför intressant att se om dessa skulle reagera mer negativt 

på onaturlig spelarkitektur än de testpersoner som är erfarna spelare. Att jämföra dessa två 

olika målgrupper skulle även ge ett mer trovärdigt resultat eftersom det då skulle kunna 

jämföras om människor överhuvudtaget tenderar att tänka bort onaturlig spelarkitektur så 

länge de upplever spelet som underhållande och att det har en viss stil och genre. Eller om 

det är någon skillnad mellan erfarna och oerfarna spelare där en grupp kanske reagerar 

starkare på hur spelarkitekturen presenteras på grund av att de har olika förväntningar om 

vad som skall presenteras i spelet.  

När det kommer till könsfördelningen i undersökningen så samlade jag inte in 

informationen om vilket kön testpersonerna som deltog i testningen var. Anledningen till 

detta var att ingen av de källor som användes för undersökningen tog upp genus som en 

viktig punkt för undersökning inom level design, eller tematik och jag ansåg därför inte att 

det var en nödvändig del för undersökningen. Jag upplever att könsfördelningen i 

undersökningen inte skulle påverka resultatet eftersom jag inte förutsatte från början att 

kvinnor och män skulle ha olika syn på vad onaturlig spelarkitektur var och inte. Jag tror att 

detta snarare påverkas av deras tidigare erfarenhet av liknande spel. Av denna anledning 

vore det intressant att testa detta på ovana spelare, snarare än att utföra undersökningen 

utifrån ett genusperspektiv.  

6.2.3 Samhälleliga aspekter 

Ur ett samhällsperspektiv kan denna undersökning främst nyttjas ur ett 

utvecklingsperspektiv av den här typen av spel. Resultatet av undersökningen visar att 

erfarna spelare, vilket var målgruppen, tenderar att inte reagera negativt på onaturlig 

spelarkitektur. Det viktiga för dessa spelare var att nivån var rolig att spela och att nivån 

erbjöd dem att kunna nyttja spelets dynamik på ett underhållande sätt. Utifrån detta kan 

utveckling av liknande spel därför se över det som Juul (2005) säger om att skapa spelet och 

dess nivåer så att de frambringar det som spelarna förväntar sig av den typen av spel. Det 

behöver därför inte läggas ned mycket arbetstid på att försöka skapa logiska förklaringar för 

alla områden i spelet eftersom spelare ändå inte tenderar att få sin immersion bruten, eller 

reagera på dem negativt.  

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det fortfarande finns spelare som kan uppleva att deras 

immersion blir bruten av onaturlig spelarkitektur, trots det bara var två av tolv testpersoner 

som upplevde detta i den här undersökningen. Det är därför viktigt att undersöka vilka 

områden som potentiellt kan leda till att en spelares immersion bryts och se över vad detta 

beror på. Kopplar vi detta till MDA-ramverket är det på så sätt viktigt att se över vad 
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spelaren förväntar sig av spelets estetik och om spelet kan innehålla onaturlig spelarkitektur, 

eller om spelaren förväntar sig att den skall vara realistisk (Hunicke et al., 2004).  

Utifrån Calleja's (2007) komponenter och undersöknings resultat kan vi se att det spelare 

mestadels reagerade på var att områdena behövde olika visuell representation för att de 

skulle kunna känna sig spatialt deltagande. Under utvecklingstiden är det därför bra att i 

första hand se över vad spelarna kommer ha förväntningar över vad de kommer kunna göra i 

spelet och sedan bygga spelets nivåer utifrån detta. För att en spelare skall känna sig 

performativt deltagande behöver nivån ha områden som utmanar spelaren, men som 

samtidigt belönar spelaren när den gör rätt (Adams, 2010). Det är utifrån det här också 

viktigt att se till att spelaren inte kommer gå vilse i nivån och det är efter detta som 

utvecklarna istället kan se över om det finns något estetiskt som kan bryta spelarens 

immersion. Utifrån undersökningens resultat visade det sig att estetiken skall upplevas som 

enhetlig, snarare än verklig, för att spelaren skall bortse ifrån svävande plattformar, eller om 

en byggnads uppbyggnad är onaturlig. Detta bekräftar alltså det som både Schell (2008) och 

Juul (2005) tar upp om att spelare tenderar att bortse från när spel inte är logiska, så länge 

spelet erbjuder spelaren en enhetlig värld som känns logisk för spelaren under spelets gång. 

Ett spels level design och spelarkitektur behöver enligt det här alltså inte förklara alla 

områden genom att försöka återskapa verkligheten, eftersom detta inte är förväntningen av 

de flesta spelare när de skall påbörja spelet.  

6.3 Framtida arbete 

För vidare forskning inom det här området vore det intressant att studera hur spelare och 

dess olika spelartyper (Bartle, 1996) reagerar på spelarkitektur när den är väldigt mycket 

mer extremt onaturlig än den som skapats för den här undersökningen. För att göra detta 

kan forskaren använda sig av Calleja’s (2007) komponenter om deltagande för att se om 

spelares deltagande påverkas av extremt onaturlig spelarkitektur och vad detta i sådana fall 

leder till. Detta skulle även kunna kopplas till det Juul (2005) tar upp om spelvärld och logik 

för att se vart gränsen går för att spelares immersion skall brytas på grund av onaturlig 

spelarkitektur och vilken form av deltagande detta i sådana fall påverkar. Förslag på att 

skapa en mer extremt onaturlig spelvärld är att använda sig av annorlunda geometriska 

former för objekt och områden än vad spelare annars är vana vid. Exempel på detta är att 

skapa en spelvärld med en naturlig tematik, exempelvis Vilda Västern som detta arbete 

använde, men att få alla husen att sväva, göra så att väggarna är lutade osv. För framtida 

arbete för en extremt onaturlig spelvärld vore det därför intressant att se hur spelare 

påverkas av att objekten och områdena är extremt onaturligt uppbyggda, men att tematiken 

inte utspelar sig i en fantasivärld.  

Nästa steg i arbetet hade varit att främst fokuserat på att få mer testning gjort och att ha tre 

stycken grupper till som får testa nivåerna i en annan ordning. Som jag tidigare tagit upp i 

diskussionen vore det intressant att se om det skulle bli någon skillnad över resultatet om 

spelarna fick spela versionerna utan visuell representation först och sedan spela versionerna 

med visuell representation. Detta för att se om spelare oftare tenderar att bortse ifrån 

onaturlig spelarkitektur med visuell representation, om de spelar versionerna i den här 

ordningen. Anledningen till att jag tror att det skulle kunna vara på det sättet är att det finns 

en risk för att spelare började leta efter onaturlig spelarkitektur, snarare än att uppleva dem.  
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Om projektet fortsatte under en längre period vore det intressant att se hur spelare skulle 

reagera annorlunda på samma typ av onaturlig, eller onaturlig spelarkitektur om spelet 

istället hade varit i 3D. Att göra om spelet till 3D hade dock varit en väldigt lång process 

vilket hade krävts att det i sådana fall skulle behöva vidareutvecklas av ett företag och inte en 

enskild person. För att förenkla den här processen skulle ett annat spel istället användas, 

med liknande tematik och genre och sedan jämföra dessa två spel med varandra. Att göra 

den här typen av undersökning hade dock varit väldigt intressant för att se om spelares 

immersion bryts av onaturlig spelarkitektur när spelet är i 3D. Detta för att se om spelarens 

förväntningar om hur logisk spelvärlden skall vara uppbyggd och hur realistisk den skall 

vara påverkas av en tredimensionell värld, eller om det främst handlar om grafisk stil, genre 

och vilka underhållande handlingar spelaren förväntar sig att kunna göra.  

Det vore även intressant att ha en jämförelse mellan hur spelare skulle agera i en liknande 

spelvärld, men där spelet inte hade ett tävlingsinriktat mål mot andra spelare. Med andra 

ord en jämförelse mellan hur spelare reagerar på onaturlig spelarkitektur i flerspelarspel, 

kontra hur de uppfattar onaturlig spelarkitektur när de spelar själva. Genom att göra en 

sådan här jämförelse skulle det gå att se hur spelare reagerar på onaturlig spelarkitektur när 

det inte finns något delat deltagande i spelet.  

Sammanfattningsvis vore det intressant att genomföra ovanstående metoder av testning, 

eller att testa de nivåer jag skapat med en mer avancerad och mer precis metod för att mäta 

en spelares immersion. Som tidigare nämnt vore detta intressant att för att se om spelare är 

immerserade och sedan kunna se vad det är som gör att den blir bruten om detta händer, 

exempelvis genom att testa att mäta pulsvärden eller hjärnimpulser hos spelaren. Genom att 

använda sig av en sådan metod, istället för att bara observera och fråga spelaren frågor kan 

forskaren, hypotetiskt sett, enklare följa upp om vad det är som bryter en spelares 

immersion och då kunna se om det berodde på spelarkitekturen, eller om det beror på något 

annat spelaren upplever.  
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Appendix A -  Enkät för versionstestning av Mexican 
Fortress 

How much did you feel that the level contributed to your sense of immersion? (Circle 
number) 

 
Green: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 
Blue: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 
Violet: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
 
Red: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
 
______ 
 
Did the layout of the level fit the theme? (1-10) 
 
Green: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 
Blue: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
 
Violet: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
 
Red: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 
______ 
 
How difficult was the level, how hard was it to maneuver? (1-10) 
 
Green: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
 
Blue: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
 
Violet: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 
Red: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 

Did you feel that there was any “safe places”, or somewhere to hide? (draw on map+free 
text) 
 

 
Green 

 
Blue 



 II 

 
Violet 

 
Red 

 

 
Did you feel there was any place where the fighting always took place? (draw on map+free 
text) 

 

 
Green 

 
Blue 
 

 
Violet 

 

 
Red 
 

 
Was there any place where you got stuck or felt constricted by the layout of the level? 
 

 
Green 
 
Blue 

 
Violet 

 
Red 

 

 
Was there any places that you avoided or always went to? 
 

 
Green 
 

Blue 

 
Violet 
 
Red 
 
Rate the levels in order of preference (write a number between the brackets, 1 is the best 
and 4 your least favorite) 



 III 

 
[ ] Green 
[ ] Blue 
[ ] Violet 
[ ] Red 
 
______ 
 
If you have played the beta before: 

 
How did this levels compare to the others you have played? (free text answer) 
 
Green 
 
Blue 

 
Violet 

 
Red 



 IV 

Appendix B -  Observationsprotokoll 

SpelarID:  

 

Grupp:   

 

Datum:   

 

Spelartyp: 

 

 

 

Har spelaren spelat spelet förut och är den van vid den här typen av spel sedan innan? 

 

 

 

 

Helhetsintryck av spelomgång för:  

 

Fort Fiesta version 1:  

 

 

 

 

Fort Fiesta version 2:  

 

 

 



 V 

 

South Eastwood version 1: 

 

 

 

 

South Eastwood version 2: 

 

 

 

 

 

Speciella punkter spelaren tenderade att ha problem med: 

 

Fort Fiesta version 1:  

 

 

 

 

Fort Fiesta version 2:  

 

 

 

 

South Eastwood version 1: 

 

 

 



 VI 

 

 

South Eastwood version 2: 

 

 

 

 

 

Reagerade spelaren på någon av de angivna intressepunkterna? 

 

Fort Fiesta version 1:  

 

 

 

 

Fort Fiesta version 2:  

 

 

 

 

South Eastwood version 1: 

 

 

 

 

South Eastwood version 2: 

 

 



 VII 

 

 

 

Intressanta kommentarer ifrån spelaren under testet: 

 

Fort Fiesta version 1:  

 

 

 

 

Fort Fiesta version 2:  

 

 

 

 

South Eastwood version 1: 

 

 

 

 

South Eastwood version 2: 

 

 

 

 

 

Andra kommentarer:  

 



 VIII 
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Appendix C -   

Spelartyper:  

 

Målmedvetna spelare som vill ligga högst upp på rankinglistan (om spelet har en sådan) och 

att denna spelartyp inte bara spelar spelet en gång för en upplevelse utan känner sig manad att 

klara alla utmaningar spelet har att erbjuda. Dessa spelare är fokuserade på spelets mekanik 

och hur de kan utnyttja mekaniken på olika sätt för att klara alla olika mål som finns i spelet.  

 

Personer som får ut mest av spel genom att interagera och kommunicera med andra spelare. 

Dessa spelare tenderar att tycka om när spel kräver interaktion mellan spelarna för att spela 

spelet och att det finns möjlighet att kunna rollspela. Rollspel innebär att spela en annan 

person än den spelaren är i verkligheten. 

 

Spelare som kategoriseras inom den här typen finner mest nöje i att utforska spelvärlden. 

Med andra ord är dessa spelare intresserade av att spelvärlden de spelar i skall ha välgjord 

tematik och narrativ medan spelmekaniken i sig inte är lika viktig som dessa punkter.  

 

Den här typen av spelare är mestadels intresserad av att besegra andra spelare och ser alla 

andra spelare ute i spelvärlden som dess fiender. Dessa spelare tenderar att spela för att göra 

det jobbigt för andra spelare genom att försöka förstöra de andra spelarnas upplevelser.  
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Appendix D -  Enkät 

 

Spelar-ID:  Grupp:  Datum:  

Spelartyp:  

 

Hur svårt/enkelt var det att röra sig runt i nivån? (1 Väldigt svårt – 5 Väldigt 
Enkelt) 

 

Fort Fiesta Version 1: 1-----2-----3-----4-----5 

Fort Fiesta Version 2: 1-----2-----3-----4-----5 

South Eastwood Version 1: 1-----2-----3-----4-----5 

South Eastwood Version 2: 1-----2-----3-----4-----5 

______ 

 

Fanns det några områden i nivån där du upplevde att du fastnade eller blev 
begränsad av nivån på annat sätt?  

Om ja, beskriv vart och varför du upplevde detta. 

 

Fort Fiesta Version 1:  

Fort Fiesta Version 2:  

South Eastwood Version 1: 

South Eastwood Version 2: 

 

______ 
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Upplevde du att det fanns områden i nivån som direkt bröt din immersion?  

Om ja, beskriv vart och varför du upplevde detta. 

 

Fort Fiesta Version 1:  

Fort Fiesta Version 2:  

South Eastwood Version 1: 

South Eastwood Version 2: 

______ 

 

Upplevde du att det fanns svävande plattformar i nivån?  

Om ja, störde det din spelupplevelse? Vart och beskriv varför du upplevde dessa. 

 

Fort Fiesta Version 1:  

Fort Fiesta Version 2:  

South Eastwood Version 1: 

South Eastwood Version 2: 

______ 

 

Upplevde du att det fanns osynliga väggar i nivån?  

Om ja, störde det din spelupplevelse? Vart och beskriv varför du upplevde dessa. 

 

Fort Fiesta Version 1:  

Fort Fiesta Version 2:  

 



 XII 

South Eastwood Version 1: 

South Eastwood Version 2: 

______ 

 

Fanns det något annat visuellt i nivån du upplevde som konstigt?  

Om ja, störde det din spelupplevelse? Vart och beskriv varför du upplevde detta. 

 

Fort Fiesta Version 1:  

Fort Fiesta Version 2:  

South Eastwood Version 1: 

South Eastwood Version 2: 

______ 

 

Efter att ha spelat båda versionerna av nivåerna – Upplevde du att någon 
version kändes enklare/svårare att navigera och röra sig runt i?  

Motivera ditt svar 

 

Fort Fiesta:  

South Eastwood Version 
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