
Mall sk
apad a

v Henrik

 
 
 

IMMERSION OCH 

TIDSBEGRÄNSADE DIALOGVAL I 

DATASPEL 
 

IMMERSION AND LIMITED TIME 

DIALOUGE CHOICES IN GAMES 
 

 

Examensarbete inom huvudområdet datavetenskap 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2014 

 

Dan Fogelberg 

 

Handledare: Henrik Engström 

Examinator: Per Backlund 



Sammanfattning 
 

Arbetet undersöker hur tidsbegränsning på dialogval i spel påverkar spels förmåga att 

skapa immersion. Immersionsbegreppet gås igenom och flertalet saker pekar på att 

tidsbegränsningen kan ha en effekt på spelarens immersionsnivå. Brown och Cairns 

(2004) beskriver exempelvis både uppmärksamhet och tid som centrala för immersion 

och en tidsbegränsning kan mycket väl tänkas påverka båda dessa faktorer. Douglas 

och Hargardon (2001) skriver också hur en tung bok generellt ger lägre immersion då 

läsaren måste stanna upp och tänka. En tidsbegränsning kan hindra spelaren från att 

stanna upp och tänka och därmed påverka immersionen. Två grupper om fem 

testpersoner var spelade var sin av två versioner av ett dialogbaserat spel. Den ena 

versionen hade tidsbegränsning på dialogvalen. Immersionsnivåerna mättes med en 

enkät framtagen av Jennet m.fl. (2008). Resultaten sammanställs och analyseras men 

ingen slutsats kan dras. Undersökningen visar dock att testpersonerna som spelat 

versionen med tidsbegränsning tog markant längre tid på sig. 

Nyckelord: Immersion, Dialogsystem, Dataspel 
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1 Introduktion 

Undersökningen har som mål att mäta vad införandet av en tidsbegränsning på att välja 

dialogval i ett spel har för påverkan på dess förmåga att skapa immersion. Med syfte att 

användas i undersökningen skapades två varianter av ett enkelt dialogbaserat spel. En med 

tidsbegränsade dialogval och en utan.  

I bakgrundskapitlet jämförs definitioner och mätmetoder för immersion, dessutom 

avgränsas och förtydligas definitionen av dialogsystem. Undersökningen använder sig av en 

enkät för att mäta immersion framtagen av Jennet, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs och 

Walton (2008). Undersökningen använder också den definition av immersion som beskrivs i 

artikeln. Definitionen av dialogsystem begränsas till system där spelaren väljer mellan ett av 

flera förbestämda val. 

De två varianterna av spelet spelades av var sin testgrupp och efteråt mättes deras 

immersionsnivåer med enkäten. Därefter svarade testpersonerna på en ytterligare enkät 

med syfte att ge inblick i vad som orsakat de immersionsnivåer som mättes i den första 

enkäten.   
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2 Bakgrund 

Den här undersökningen har som mål att mäta hur immersionen i ett spel påverkas av en 

tidsbegränsning på dess dialogval. Thon (2008) beskriver immersion som ett begrepp som 

använts både i forskning om spel och om andra media. Douglas och Hargardon (2001) 

skriver att en boks förmåga att skapa immersion påverkar dess läsarkrets positivt. De 

beskriver samtidigt hur svårlästa böcker inte brukar ge upphov till immersion i samma grad 

som mer lättlästa böcker eftersom att läsare av tyngre böcker kan behöva pausa för att 

fundera på det de läst, vilket stör immersionen. Jennet m.fl. (2008) beskriver immersion 

inom spel som en stor del av en positiv spelupplevelse. Schulzke (2009) menar dessutom att 

immersion kan ha en positiv inverkan på inlärning. Immersion i spel är dock ett omtvistat 

begrepp och det är inte alltid klart vad som menas med det(Brown och Cairns, 2004; 

McMahan, 2003; Thon, 2008) och därmed behöver det definieras tydligt i undersökningen.  

Att mäta immersion är inte heller helt problemfritt och kan göras på flera sätt. Det 

diskuteras i ett eget underkapitel. Slutligen görs en definition och avgränsning av begreppet 

dialogsystem för att det ska kunna gå att dra några slutsatser. 

2.1 Definition av Immersion 

Murray (1997) beskriver immersion som att förflyttas till en annan plats. Hon menar att 

termens ursprung är en metafor till att omslutas av vatten och menar att den som upplever 

immersion låter världen som omsluter dem uppta hela deras uppmärksamhet. 

Uppmärksamhet är ett återkommande begrepp i det som finns skrivet om immersion. 

Uppmärksamhet sammanfattas kort av Smith och Kosslyn (2009, s.128) på följande 

sätt:””Paying attention” encompasses dynamic processes that involve the enhancement or 

selection of particular information and the inhibition of other information.”  

Thon (2008) menar att Murrays (1997) definition av immersion inte är praktisk då den som 

upplever immersion egentligen inte förflyttas. Han tar fram och förespråkar en flerdelad 

definition av immersion för spel och skiljer på narrativ, ludisk, social och spatial immersion. 

Som grund sin definition refererar Thon (2008) till bland annat McMahan (2003) som 

menar att spelare kan uppleva immersion ifrån själva spelandet i sig. Han menar därmed att 

den immersion som finns i spel handlar om mer än den transportering till en annan värld 

som Murray (1997) beskriver. Thon (2008) menar dock fortfarande att uppmärksamhet är 

centralt för immersion. Han refererar till Ryan (2001) som skriver att utöver 

uppmärksamhet så involverar immersion byggandet av en modell av det som ger upphov till 

immersionen. Thon (2008) gör sin uppdelning i olika former av immersion efter vad han 

menar är de olika delar av ett spel som spelare bygger upp dessa modeller kring och skiftar 

sin uppmärksamhet till.   

Han baserar delvis sin uppdelning på hur han menar att både Murray (1997) och Ryan 

(2001) skiljer på immersion i ett narrativ och immersion i en miljö. Han refererar också till 

hur McMahan (2003) skiljer på immersionen i själva spelet mot den i narrativet. När han 

gör sin uppdelning lutar han sig även till viss del mot Ermi och Mäyrä (2005) som också 

förespråkar en uppdelad definition av immersion med ”sensory immersion”, ”challenge-

based immersion” och ”imaginative immersion”. 
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Thons (2008) definition är intressant och det finns flera tänkbara användningsområden för 

en sådan uppdelning. Det kan exempelvis vara intressant att se hur olika beståndsdelar i spel 

har påverkan på olika delar av immersion vilket kan vara användbart för att veta vilka 

designval passar för olika spel med olika designmål. Som nackdel är definitionen inte 

speciellt välanvänd och saknar en standardiserad mätmetod.   

Jennet m.fl. (2008) beskriver i en rapport en definition av immersion med flera olika 

mätmetoder. De baserar sin definition på en tidigare undersökning av Brown och Cairns 

(2004) vars mål var att undersöka och förtydliga immersionsbegreppet.  Brown och Cairns 

(2004) skriver att immersion är ett väl använt begrepp bland spelare, speldesigners och 

recensenter men menar att det saknas en tydlig och allmänt accepterad definition. För att 

förtydliga definition frågade de spelare hur de såg på immersion. Deras undersökning visade 

att spelarna hade en enad bild av immersion. Brown och Cairns (2004) definierar med 

utgång i de intervjuade spelarnas svar tre nivåer av immersion vilka har olika krav för att 

uppnås.  I likhet med tidigare nämnda definitioner beskriver de uppmärksamhet som ett 

krav för immersion. De menar också att tid är centralt för att immersion ska uppstå och 

nämner hur respondenter angett sig uppleva mer immersion ju längre de spelat. Brown och 

Cairns (2004) skriver också att spelares tidsuppfattning påverkas av immersion. Den första 

nivån av immersion beskriver de som ett tillstånd då spelaren vill fortsätta spela och är 

intresserad av spelet.  

För att den andra nivån av immersion ,”engrossment”, skall uppnås menar de att spelet 

också behöver påverka spelarens känslor. Respondenterna nämnde berättelse, grafik och 

intressanta uppgifter som källor till detta. Tillståndet skiljer sig från det första nivån på så 

sätt att spelaren nu i viss grad känner sig bortkopplad från och mindre medveten om 

verkligheten. 

Den sista nivån av immersion, total immersion, beskriver Brown och Cairns (2004) som ett 

tillstånd där spelarens tankar och känslor inte påverkas av något annat än just spelet. De tar 

upp att spelarna verkade behöva kunna empatisera med en spelkaraktär för att uppnå total 

immersion. Samtidigt poängteras att mängden uppmärksamhet riktad mot spelet spelar stor 

roll för total immersion. De beskriver hur grafik, ljud och berättelse relaterar till visuell, 

auditiv och mental uppmärksamhet. Med utgångspunkt från det argumenteras för att ett 

spel som fångar spelarens uppmärksamhet med fler källor och gör det i högre grad ger 

upphov till mer immersion. För att uppnå total immersion så menar de att spelet måste vara 

utformat så att spelet inte bara möjliggör för spelaren att fokusera sin uppmärksamhet i stort 

mått utan att uppmärksamhetskällorna är relevanta för spelet och att spelaren faktiskt 

behöver fokusera sin uppmärksamhet på dem.   

Brown och Cairns (2004) nämner också hur immersion har mycket gemensamt med 

begreppet ”flow”. För både immersion och flow är uppmärksamhet centralt, och båda 

tillstånden orsakar en försämrad tidsuppfattning. Jennet m.fl. (2008) anmärker också på 

detta. De nämner också att immersion har likheter med begreppen ”presence” och ”cognitive 

absorption” men anser det skiljt från alla tre begrepp. De drog nytta av likheterna då de 

utformade två enkäter för att mäta immersion de använde i sin undersökning. Utöver frågor 

direkt baserade på definitionen från Brown och Cairns (2004) baserades frågor på delar av 

flow, presence och cognitive absorption som stämde överens med den. Undersökningarna 

beskrivs i större detalj i nästa underkapitel ”Mätning av Immersion”.  

I slutdiskussionen sammanfattas begreppet immersion på följande vis: 
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Immersion is a concept which we argue is important to gaming, transcending 

existing cognitive theories of flow, cognitive absorption and presence. 

Immersion is an experience in one moment in time and graded (i.e. 

engagement, engrossment, total immersion). Immersion involves a lack of 

awareness of time, a loss of awareness of the real world, involvement and a 

sense of being in the task environment. Most importantly, immersion is the 

result of a good gaming experience. 

Jennet m.fl., 2008, s. 32 

I tabell 1 nedan följer en kort sammanfattning över de viktigaste likheterna och skillnaderna 

mellan immersionsdefinitionerna framtagna av Thon (2008) och Jennet m.fl. (2008). 

Övriga nämnda definitioner är främst relevanta för deras roll i dessa definitioner. 

Tabell 1 Likheter och skillnader mellan immersionsdefinitionerna av Jennet m.fl. (2008) 

och Thon (2008). 

  Likheter 

 Ser uppmärksamhet som centralt. 

 Grundade i relativt mycket tidigare forskning. 

Thon (2008) 

 Ser immersion som en spelares uppmärksamhet på modeller spelaren skapar av olika 

delar i ett spel. 

 Menar att immersion kan delas upp i olika kategorier baserat på olika modeller av 

spelet spelaren gör. Exempelvis immersion i själva spelmekaniken eller ett spels 

berättelse. 

 Saknar mätmetod. 

Jennet m.fl (2008) 

 Grundad i tidigare forskning om hur vanliga spelare ser på immersion.  

 Mer fokuserad på vad som krävs för att immersion ska uppstå. 

 Har metoder för att mäta immersion. 

 

Sättet Jennet m.fl. (2008) definierar immersion är uppenbarligen inte helt skiljt från 

definitionen som görs av Thon (2008) då de båda anser att uppmärksamhet har en central 

roll. Trots likheten mellan definitionerna och att Jennet m.fl. (2008) definition är tydlig och 

har testade metoder för mätning är det inte utan nackdelar att ignorera den uppdelade synen 

på immersion som görs av Thon (2008). Ett möjligt problem som kan tänkas uppstå i en 

sådan här undersökning är att dialogval kopplade till spelmekaniken i ett spel tillåter spelare 

att uppleva ludisk immersion enligt definitionen som läggs fram av Thon (2008). 

Exempelvis kan det tänkas att ett dialogval i ett rollspel som avgör ifall spelarkaraktären 

kommer få förmågan att hela sig själv och sina lagkamrater eller förmågan att kasta eldbollar 

skulle få spelaren att rikta sin uppmärksamhet mot den modell av spelmekaniken Thon 

(2008) menar att spelare bygger upp. Det kan dock tänkas att andra typer av immersion 

påverkas negativt av samma dialogval och att det totala mängden immersion enligt 
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definitionen som läggs fram av Jennet m.fl. istället minskar. Genom att endast titta på 

immersionen som helhet skulle ökningen i ludisk immersion missas. Trots detta möjliga 

problem är den definition som läggs fram av Jennet m.fl. (2008) den som är mest lämplig 

för undersökningen. Den viktigaste skillnaden är att den har en framtagen och tydligt 

definierad mätmetod. Att använda samma mätmetod som andra har använt förminskar inte 

bara risken att stöta på oväntade problem utan tillåter också bättre jämförelser mellan 

undersökningar. 

2.2 Mätning av Immersion 

Jennet m.fl. (2008) gjorde en studie med målet att ta fram en metod för att mäta immersion 

på ett tillförlitligt sätt. De tog fram en enkät för att mäta immersion. Enkäten användes för 

att undersöka och testa två sätt att mäta immersion på objektivt de tagit fram. De tittade på 

om immersion kunde ge en påverkan på förmågan att utföra en uppgift i verkligheten direkt 

efteråt. I så fall menar de att tiden att utföra en väl vald uppgift skulle kunna användas som 

ett mätvärde på immersion. De undersökte också möjligheten att använda eyetracking för att 

mäta immersion. 

2.2.1 Mätning av Immersion med Enkät 

Jennet m.fl. (2008) gjorde en enkät för mätning av immersion baserad på Brown och Cairns 

(2004) undersökning som hade som mål att förtydliga immersionsbegreppet. Frågorna är 

utformade efter en fempoängs likertskala. Det vill säga testpersonerna svarar enligt en 

femgradig skala hur mycket de håller med påståenden om deras spelupplevelse. De gjorde 

sexton par av enkätfrågor, hälften formulerade med positiva påståenden och den andra 

hälften med negativa. De drog nytta tidigare forskning inom flow, presence, och cognitive 

absorption när de gjorde sin enkät. Utöver Brown och Cairns (2004) undersökning om 

immersion så är flera frågor utformade efter forskning inom flow, cognitive absorption och 

presence. Eftersom Brown och Cairns (2004) visat att spelare var medvetna om begreppet 

immersion så mätte de utöver de övriga frågorna i enkäten immersionen med en fråga om 

hur mycket immersion testpersonerna upplevde. Det gjordes för att se om enkäten verkligen 

mätte immersion på det sätt spelarna upplevde den.  

De använde enkäten för att undersöka de två nämnda objektiva mätmetoderna för 

immersion. Enkäten fungerade överlag bra men vissa testpersoner uppgav att de blev 

förvirrade av de varierade positiva och negativa formuleringarna på påståendena i enkäten.  

Därför gjorde de en reviderad version av enkäten med enklare och tydligare formuleringar. 

Den nya enkäten har 31 frågor i sex kategorier. Enkätfrågorna är femgradiga likertskalor som 

i den tidigare enkäten. Kategorierna är fritt översatt uppmärksamhet, påverkan på 

tidsuppfattning, transportering, utmaning, känslomässigt engagemang och njutning. 

Kategorierna och deras frågor baserades likt den tidigare enkäten på tidigare arbete inom 

flow, cognitive absorption, presence och Brown och Cairns (2004) undersökning av 

immersion. Immersionen räknas ut genom att addera ihop svaren. Alla frågor utom 6, 8, 9, 

10, 18 och 20 räknas positivt. En smått modifierad version av enkäten användes i 

undersökningen och går att läsa i appendix. 

För att försäkra sig att den nya enkäten var korrekt utformad och mätte immersion på 

samma sätt som den förra så lät de en stor grupp testpersoner fylla i enkäten om sin senaste 
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spelupplevelse. De studerade sedan resultaten och undersökte vilka faktorer som enligt 

enkäten påverkade immersion.  

De använde också enkäten i en ytterligare undersökning där de försökte se om det fanns ett 

samband mellan tempot i ett spel och immersionen. De lyckades inte påvisa något samband 

men fann inga problem hos enkäten.   

2.2.2 Mätning av Immersion med Tangram 

Jennet m.fl. (2008) gjorde tre undersökningar, den första gick ut på att se om immersion 

gjorde det svårare att återvända till verkligheten och om denna effekt kunde användas som 

ett objektivt mått på immersion. För att göra detta lät de testpersoner spela Half-Life(1999). 

Direkt efteråt fick de göra ett tangrampussel för att se om tiden det tog att göra pusslet 

påverkades av immersionen och därmed kunde användas för att mäta den. 

Ett tangram är en form av pussel som består av sju bitar i olika geometriska former. Pusslet 

går ut på att sätta ihop dessa sju bitar till en specifik form. Pusslen använder alltid samma 

sju bitar men det finns många olika former de kan sättas ihop till. Jennet m.fl. valde att 

använda sig av tangram för testningen då de menar att det är en uppgift som kräver att 

testpersonerna interagerar med den verkliga världen eftersom de behöver flytta runt 

pusselbitarna för att hitta en lösning.  

Innan undersökningen fick testpersonerna testa att lösa tangram för att förhindra att 

tidigare kännedom om pusseltypen hos vissa testpersoner skulle påverka resultatet. 

Testpersonerna fick sedan spela Half-Life och blev meddelade om att de skulle bli avbrutna 

efter tio minuter för att inte överraskningen skulle påverka testresultatet. Efter tio minuters 

spelande blev testpersonerna avbrutna för att fylla i immersionsenkäten. Sedan fick de spela 

ytterligare tio minuter innan de fick testa tangrampusslet. Forskarna antog att 

testpersonerna skulle lösa tangramet snabbare andra gången men hade som hypotes att de 

med högre immersion skulle förbättra sin tid mindre än de andra. Alltså undersökte de om 

det fanns en korrelation mellan förbättringen i tid och immersionen.  

En kontrollgrupp testades på samma sätt men sattes istället för Half-Life framför ett 

program designat för att ge så låg immersion som möjligt. Programmet gick ut på att 

testpersonerna skulle klicka på en fyrkant på skärmen varefter en ny fyrkant dök på 

skärmen. 

Undersökningen visade på att enkäten fungerade för att mäta immersion. Forskarna kunde 

också visa på en korrelation mellan immersion och tiden det tog att lösa tangrampusslet som 

helhet. I kontrollgruppen sambandet för litet för att kunna sägas vara statistiskt relevant. 

Jennet m.fl. (2008)säger att det kan bero på att kontrolluppgiften inte gav tillräcklig 

immersion för att effekten skulle vara mätbar eller att okända faktorer skulle kunnat 

förnimma immersionen och dess påverkan. De kunde inte heller se att testgruppen som 

upplevt högre immersion överlag hade sämre tidsförbättring än kontrollgruppen. 

De tar även upp andra problem som att faktumet att testpersonerna avbröts en gång för att 

göra enkäten kan ha påverkat deras immersion under resten av försöket. De menar också att 

tangramet kunde ta lång tid och att det var svårt att säga om den tidigare immersionen 

fortfarande kunde ha någon påverkan efter en minut. De säger att skillnaden i tid kanske 

egentligen beror på hur väl testpersonerna kunde fundera över tangramet då de utförde sina 
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testuppgifter vilket de menar skulle kunna förklara varför det inte gick att se en korrelation 

hos kontrollgruppens resultat. 

De menar därmed att de är hoppfulla att det går att hitta ett bra objektivt sätt att mäta 

immersion men att den här typen av test medför en del problem. 

2.2.3 Mätning av Immersion med Eyetracking 

I den andra undersökningen testade Jennet m.fl. (2008) om eyetracking kunde användas för 

att objektivt mäta immersion. En grupp testpersoner spelade Half-Life och en kontrollgrupp 

satt framför samma program som i den förra undersökningen. De mätte mängden fixeringar, 

när testpersonernas ögon är stilla och tar in information, och hoppades kunna påvisa en 

koppling mellan detta och immersion. Speltiden var 10 minuter och de började mäta 

ögonrörelserna efter fem minuter vilket de bedömde vara tillräckligt lång tid för att mätbart 

med immersion skulle kunnat uppstå. Efter tio minuter avbröts testpersonerna och fick fylla 

immersionsenkäten. Resultatet visade att det i viss mån gick att se en korrelation där färre 

fixeringar sammanlänkade med högre immersion.  

När de tittade närmare på resultaten hos de testpersonerna med högst och lägst immersion 

såg de ett par intressanta saker.  I kontrollgruppen hade de testpersoner med lägst 

immersion en stadigt ökande mängd fokuseringar per minut vilket stämde med resultaten i 

övrigt. De som hade högst immersion hade dock ingen förändring mängden ögonrörelser. I 

testgruppen så rådde motsatt situation där de med högst immersion hade en stadigt fallande 

mängd fokuseringar per minut medan de med lägst immersion höll en jämn nivå. 

Författarna poängterar att grupperna hade väldigt olika uppgifter och därmed är svårt att 

jämföra data mellan dem. Som en möjlig förklaring till resultatet menar de dock att 

testpersonerna i kontrollgruppen kan ha angett sin immersion som högre än vad den 

egentligen var vilket förklarar varför deras ögonrörelser inte påverkades. På samma sätt kan 

de deltagare som bedömde sin immersion som låg i testgruppen ha bedömt sin immersion 

lägre än vad den var. 

De skriver också att det finns fall då det kan vara problematiskt att använda mängden 

ögonrörelser som ett mått på immersion. De nämner som exempel att det inte vore svårt att 

tänka sig lägen där man behöver minska sina ögonrörelser utan att man för den sakens skull 

upplever immersion. 

De nämner också hur El-Nazir och Yan (2006) tar upp problem med att mäta ögonrörelser i 

spel. Bland annat är det svårt att jämföra data mellan olika spel då de kräver att spelarna 

använder ögonen på olika sätt. 

Trots problemen menar de att eyetracking kan vara användbart för immersionsmätning i 

spel. De nämner specifikt möjligheten att i efterhand kunna se hur testpersonerna tittade 

och undersökte en spelmiljö. De tar också upp möjligheten att i framtida undersökningar 

spela upp inspelningen som visar hur en testperson tittat under en spelsession för 

testpersonen och låta kommentera på detta och sin upplevelse av immersion och menar att 

det skulle kunna ge intressanta resultat.  
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2.3 Definition av Dialogsystem 

I en undersökning kring hur olika gränssnitt på dialogsystem påverkar bland annat 

immersion skriver Sali, Wardrip-Fruin, Dow, Mateas, Kurniawan, Reed och Liu (2010) om 

dialogsystem som ett sätt för spelarna att välja vad deras karaktär ska säga i spelet. Deras 

undersökning jämför olika gränssnitt i dialogsystem och skiljer mellan system där spelarna 

får välja mellan olika meningar och abstrakta system som beskriver det spelarkaraktären 

kommer säga.  

De jämför också med att låta spelarna fritt skriva text som sedan tolkas av spelet. De skriver 

dock att detta inte är ett system som generellt förekommer i spel. Av den anledningen så 

kommer den här typen av dialogsystem att lämnas utanför undersökningen. 

Ellison (2008) beskriver några ytterligare varianter på dialogsystem. Han nämner hur 

spelaren i äventyrsspelet Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude (2004) styr 

konversationerna igenom ett minispel. Han skriver också om Shin Megami Tensei: Persona 

3 (2008) och menar att systemet där man väljer vilken av karaktärerna man ska spendera tid 

med kan ses som en form av dialogsystem. Dialogsystem av den här typen skiljer sig från 

tidigare nämnda system där spelaren väljer meningar eller en beskrivning av vad karaktären 

kommer säga. På grund av den stora skillnaden är det inte rimligt att anta att de skulle 

påverkas av en tidsbegränsning på samma sätt ifall det ens är möjligt att implementera 

tidsbegränsningen på ett jämförbart sätt. Därmed lämnas även dessa varianter utanför 

undersökningens definition av dialogsystem. 

Nämnvärt är att dialogval i många spel inte bara är saker spelarkaraktären kan säga. Det är 

inte ovanligt att spel innehåller dialogval som är handlingar av olika slag och det är inte alltid 

dialogen behandlar interaktion med just andra karaktärer i spelet. Exempelvis så interagerar 

huvudkaraktären i Planescape: Torment (1999) med bland annat en docka via 

dialogsystemet. I Fallout (1997) och Mass Effect (2007) används dialogsystemet för att 

exempelvis använda datorer i spelvärlden. En del spel, exempelvis Knights of the Old 

Republic (2003) eller det tidigare nämnda Planescape: Torment (1999), har på vissa 

dialogval utöver det som spelarkaraktären säger utskrivet saker som om spelarkaraktären 

talar sanning. Dialogval av dessa typer är relativt vanliga i speldialog och jag ser ingen 

anledning att utesluta dem ur undersökningens definition av dialogsystem. 

Dialogsystem saknar i allmänhet tidspress men en del spel har infört tidsbegränsningar av 

olika slag. I Alpha Protocol (2010) har spelarna en tidsgräns för alla sina dialogval. Är 

spelarna inte snabba nog med att välja så bestämmer spelet ett förbestämt dialogval. The 

Witcher 2 (2011) har ett liknande system men endast några få dialogval är tidsbegränsade. I 

Mass Effect 3 (2012) finns några få tidsbegränsade dialogval som skiljer sig från vanliga 

dialogval i sitt utförande. De tillåter spelaren att genom att trycka ner en knapp göra en 

handling som värderas enligt spelets moralsystem som ”renegade” eller ”paragon”. Spelaren 

kan antingen göra handlingen som antingen visas som en renegade- eller paragonhandling 

eller låta bli genom att inte göra något tills tiden tar slut. 

Värt att nämna är också att sättet som spelaren får tillgång till information mellan 

dialogvalen kan skilja mellan olika spel. I vissa spel som Planescape: Torment får spelaren 

tillgång till informationen främst i text som beskriver det som händer och sägs. I andra spel 

som Mass Effect levereras oftast dialog av röstskådespelare, även om text finns att tillgå, och 

karaktärerna utför ibland handlingar som visas grafiskt i spelet. Båda varianter beskrivs som 
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dialogsystem och jag ser ingen anledning att inte inkludera båda i definitionen för 

undersökningen. 

Definitionen för dialogsystem som används i undersökningen kan sammanfattas som ett 

system där spelaren får tillgång till information om vad som händer och sägs på något vis. 

Därefter får spelaren välja mellan ett antal förutbestämda dialogval som på något sätt 

beskriver vad spelarkaraktären kommer göra eller säga. Därefter får spelaren mer 

information om vad som händer och sägs till följd av detta för att sedan få fler dialogval. 

Detta fortsätter tills att dialogen är slut. 
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3 Problemformulering  

Undersökningen har som mål att mäta vilken effekt en tidsbegränsning på att välja dialogval 

har på ett spels förmåga att skapa immersion. Anledningarna att forska kring vad som 

påverkar immersion i spel är många. Det står klart att immersion är en stor del av spel och 

ett eftersträvat mål i spelskapande. Brown och Cairns (2004), Jennet m.fl. (2008) och 

Murray (1997) ser alla immersion som en tydligt positiv upplevelse. Ermi och Mäyrä (2005) 

beskriver immersion som en central del av spelupplevelsen. Böcker som ger läsarna en högre 

grad av immersion tenderar också att få en större läsarkrets (Douglas och Hargardon, 2001). 

Schulzke (2009) menar också att en ökad immersion i spel kan verka fördelaktigt för 

inlärning. Att förbättra inlärningen i spel kan tänkas vara användbart för seriösa spel. 

Douglas och Hargardon (2001) menar att lättlästa böcker ger högre grad av immersion än 

tyngre verk då tyngre böcker ofta kräver att läsaren stannar upp i sin läsning och reflekterar 

över innehållet, vilket stör immersionen. Kan fenomenet tänkas ha någon motsvarighet inom 

spel? Idag finns det många spel som erbjuder spelare valmöjligheter som sedan i olika grad 

påverkar spelets berättelse. Detta sker ofta i någon form av dialogsystem där spelaren får en 

mängd alternativ och spelet väntar tills att spelaren valt ett av dem.  Det här skulle kunna 

leda till att spelaren stannar upp och reflekterar över sina valmöjligheter, möjliga 

konsekvenser eller liknande vilket skulle kunna påverka immersionen negativt.  

En del spel, exempelvis Alpha Protocol (2010), The Witcher 2 (2011) och Mass Effect 3 

(2012) har i olika mån liknande valsituationer men med tidsbegränsning. En sådan 

tidsbegränsning skulle kunna förminska den möjliga negativa effekten hos valsituationerna i 

ett dialogsystem igenom att förminska tiden spelaren spenderar i dem. Brown och Cairns 

(2004) beskriver uppmärksamhet som viktig för immersion och att en spelares immersion 

påverkas av mängden uppmärksamhet spelet kräver av spelaren. Genom att begränsa tiden 

spelarna har på sig att fatta beslut så kan det tänkas att de också skulle behöva rikta mer 

uppmärksamhet mot spelet i valsituationerna, vilket i sin tur skulle påverka immersionen 

positivt. 

Det är också möjligt att dialogvalen i sig kräver spelarens uppmärksamhet på ett sätt som 

gynnar immersionen. Den reflektion som Douglas och Hargardon (2001) beskriver som ett 

hinder för immersion i böcker är inte nödvändigtvis av samma sort som reflektionen hos en 

spelare som står inför ett dialogval. Bokreflektionen kanske för uppmärksamheten bort från 

bokens berättelse mot vad det som står i boken faktiskt betyder när reflektionen i ett 

dialogval i själva verket kan tänkas föra uppmärksamheten mot spelvärlden. Skulle då en 

tidsbegränsning på dialogvalen minska den positiva effekten? 

Oavsett verkar det rimligt att en sådan tidsbegränsning skulle ha någon form påverkan på en 

spelares immersion. Frågeställningen är således: Hur påverkar tidsbegränsade dialogval ett 

spels möjlighet att skapa immersion? 
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3.1 Metodbeskrivning 

Detta kapitel beskriver hur testet gick till och bakomliggande tankar kring upplägget, val av 

mätmetod och forskningsetik. 

I korthet gick undersökningen till så att tio testpersoner spelade igenom ett spel gjort för 

undersökningen. Spelet gjordes i två versioner där fem personer spelade varje version. Spelet 

är ett dialogbaserat spel som saknar grafik. Spelaren läser text och väljer sedan mellan 

dialogval. Den ena versionen har en tidsbegränsning på att välja dialogval medan den andra 

inte har det. 

Efter att testpersonerna spelat klart mättes deras immersionsnivåer med hjälp av en enkät 

som är en smått ändrad version av den andra enkäten Jennet m.fl. (2008) använde  för att 

mäta immersion i den i kapitel två nämnda undersökningen. Därefter fick de svara på en till, 

egentillverkad, enkät som hade som syfte att ge insikt i varför testpersonerna upplevde den 

immersionsnivå som de gjorde och om tidsbegränsningen och spelet i övrigt fungerade som 

det var tänkt. Spelet sparade också undan övrig data som skulle kunna vara relevant så som 

tiden det tog för testpersonerna att spela igenom spelet och välja de olika dialogvalen samt 

vilka dialogval de faktiskt valde. 

Slutligen sammanställdes all data och analyserades för att försöka visa vilken effekt 

tidsbegränsningen på att välja dialogval hade på immersionsnivån. 

 

3.1.1 Testupplägg 

Testet gick till så att testpersonerna först fick information om vad testet handlade om, hur 

lång tid det skulle ta och vad de skulle göra. Dels av forskningsetiska skäl och dels för att 

testpersonerna inte skulle bli överraskade under testets gång och tappa fokus. 

Testpersonerna blev också tillsagda att fokusera på spelet och spela igenom spelet i ett sträck 

och inte ta några pauser och göra något annat under tiden. Ett telefonsamtal eller liknande 

skulle tveklöst gett en problematisk påverkan på testresultatet. Varje testperson blev också 

tilldelad en av de två olika versionerna av spelet, utan att de fick veta om det. 

Därefter fick testpersonerna sätta sig framför spelet. De ombads läsa den första textrutan 

och sedan när de kände sig redo spela igenom spelet för att sedan få svara på frågor. Den 

första textrutan innehåller en kort beskrivning av hur spelet fungerar och spelas för att 

undvika att missförstånd och att spelupplevelsen påverkas av att spelaren inte förstår spelet. 

Efter att de spelat klart spelet fick de besvara en marginellt förändrad version av den andra 

enkäten Jennet m.fl. (2008) använder sig av i sin undersökning som omnämns i kapitel 2. 

Till skillnad från den här undersökningen avbröt de sina testpersoner efter tio minuter. Det 

spel de använde sig av i sina tester med enkäten hade ingen berättelse eller något regelrätt 

slut. I den här undersökningen skulle testpersonernas immersion kunna tänkas påverkas av 

vid vilken del av berättelsen de blev avbrutna vid. Att bli avbruten precis innan en mycket 

viktig del av spelet skulle kunna tänkas vara mycket frusterande och påverka immersionen 

väldigt negativt.  Det är också möjligt att den senare delen i spelet har en högre eller lägre 

kvalité än de tidigare och att immersionsnivåerna hos spelare skulle påverkas av hur långt i 

spelet de kommer på grund av detta.  
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Att inte ha en fast tid för testsessionerna är dock inte oproblematiskt. Brown och Cairns 

(2004) beskriver att tid är en viktig faktor för att immersion ska uppstå och därmed skulle 

en skillnad mellan tiden det tar för olika testpersoner och testgrupper kunna orsaka en 

skillnad i immersionsnivåerna i sig.  Denna påverkan ansågs ändå vara mindre än vad att 

avbryta testpersonerna vid olika tillfällen i spelet kunde tänkas vara.  Dessutom är det 

enklare att mäta hur lång tid det tog för testpersonerna att klara av spelet lättare att mäta än 

hur olägligt de blev avbrutna. 

Därmed sparar spelet undan hur lång tid det tar för spelarna att klara av spelet i en loggfil så 

de kan användas i analysen. Spelet sparar också undan hur lång tid det tar för 

testpersonerna att göra de olika valen och vilka val de faktiskt väljer då även det kan vara 

intressanta data för analysen. 

Efter testpersonerna spelat klart spelet får de först svara på den enkät jag lånat från Jennet 

m.fl. (2008) som mäter testpersonernas immersionsnivå. De får fylla i den direkt och får inte 

tillgång till den andra enkäten innan de är klara för att deras svar inte ska påverkas av något 

och för att de inte ska glömma av något från spelsessionen.  

Därefter fick de svara på den andra enkäten som ställde några ytterligare frågor om 

spelupplevelsen. Den enkäten är inte lika viktig utan har som funktion att kanske kunna ge 

viss förklaring till varför en testpersonens immersionsnivå ser ut som den gör och att se om 

tidsbegränsningen på dialogvalen och spelet i övrigt fungerade som den skulle vilket kan 

vara till nytta i analysen. Båda enkäterna beskrivs i större detalj i kapitel 3.1.4. 

Efter att alla tester genomförts sammanställdes och analyserades insamlad data.  

 

3.1.2 Forskningsetik 

Testpersonerna fick först en kort genomgång av testet där de blev meddelade att de först 

skulle spela ett kort textbaserat spel och sedan svara på några frågor i enkätform. 

Testpersonerna fick också veta att spelet lagrade data från spelsessionen men att ingen 

personlig information skulle spridas. 

Spelet behandlar religion och moral vilket kan vara känsliga ämnen för en del spelare och 

innehåller våld, vilket även i textform kan vara stötande för somliga. Därför gjordes 

testpersonerna medvetna om att dessa elementförekom i spelet och att de fick avbryta testet 

när som helst och bara gå därifrån om de kände sig obekväma eller av någon annan 

anledning inte ville fortsätta.  

 

3.1.3 Urval 

För att få en faktisk bild av hur tidsbegränsade dialogval påverkar ett spels förmåga att skapa 

immersion är kanske egentligen ett stort slumpmässigt urval det optimala. Att få ett 

slumpmässigt urval av världens befolkning  är dock väldigt svårt och skulle behöva vara 

väldigt stort för att det ska fylla någon funktion. Att ens göra ett slumpmässigt urval av 

Sveriges befolkning genom exempelvis telefonkatalogen är inte realistiskt för en 

undersökning av den här storleken. Det skulle behövas en stor mängd testpersoner för att 
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urvalet skulle kunna ses som representativt, det skulle vara mycket arbete att få tag på och få 

dessa personer att utföra testet och bortfall skulle vara ett stort och svårhanterligt problem. 

Dessa svårigheter leder till att valet att använda ett bekvämlighetsurval där testet utförs på 

universitetsstunder i dataspelsutveckling på Högskolan i Skövde. Testet utfördes på tio 

testpersoner vilket inte är en speciellt stor testgrupp. Med en så liten grupp kan det vara en 

fördel att hålla testgruppen relativt homogen för att minska individuella skillnader och 

lättare kunna se vilken effekt tidsbegränsningen har på immersionsnivåerna. 

Att göra testet på universitetsstudenter i dataspelsutveckling har både för och nackdelar. 

Testpersonerna borde ha spelvana och förväntades inte ha några större problem i att förstå 

och spela spelet som kan påverka immersionen. Som universitetsstudenter är det inte 

orimligt att anta att de har en viss kompetens i det engelska språket och de ansågs därför 

kunna svara på enkäten från Jennet m.fl. (2008) utan problem. En potentiell risk med 

testgruppen var att testpersonerna på grund av sin utbildning skulle analysera spelet och 

spela det mer medvetet än vad de flesta spelare skulle göra och därmed få en annorlunda 

spelupplevelse.   

3.1.4 Datainsamling 

 

I bakgrunden visas hur Jennet m.fl. (2008) tog fram olika metoder för att mäta immersion 

objektivt, av dessa metoder visade sig deras andra, reviderade, enkät passa bäst. Deras 

metod att använda tidskillnaden i att lösa ett tangrampussel före och direkt efter att ha 

spelat ett spel som ett mått på immersion verkar fungera i viss mån. Den har dock en del 

problem som nämns i bakgrunden. Metoden visas inte mäta immersionen korrekt i alla 

lägen och författarna är inte helt säkra på att den faktiskt mäter immersion. Utöver detta 

kräver metoden att testpersonen avbryts och tillåter inte kontinuerlig testning. Därmed var 

metodens fördelerar gentemot enkäten få. 

Metoden där de med en eyetracker mäter hur ofta testpersonens ögon byter fokus som ett 

mått på immersion var också intressant. Den verkar också fungera överlag men som nämns i 

bakgrunden har metoden problem och det är tveksamt om den ger korrekta mätvärden på 

immersion i alla situationer. Mätningsmetoden är dessutom olämplig för den här 

undersökningen då en tidsbegränsning i valsituationerna kan påverka testpersonerna att 

läsa valalternativen snabbare än de normalt hade gjort vilket skulle kunna påverka 

mätvärdena. De övriga användningsområdena Jennet m.fl. (2008) nämner som att kunna se 

hur och på vad testpersonerna har tittat och att låta dem kommentera på detta skulle 

förmodligen inte ge alltför intressant data i ett spel där testpersonerna kommer spendera 

större delen av sin tid med att läsa text. 

Enkäten var dock tvungen att anpassas en aning för undersökningen. En av de ursprungliga 

frågorna gällde ifall testpersonen blev besviken när spelsessionen avbröts. I det här testet 

tilläts spelarna att spela tills de är klara och frågan behövde därför ändras till ifall 

testpersonen blev besviken när spelet var slut. I övrigt lämnades dock enkäten intakt. 

Enkätens språk är engelska men alla testpersonerna var universitetsstudenter och 

förväntades vara så pass kompetenta i det engelska språket att en översättning av enkäten 

inte var relevant. En översättning skulle kunna sänka enkätens kvalité eller göra jämförelser 

med andra undersökningar som använt enkäten svårare. 
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Utöver Jennet m.fl. (2008) enkät använder sig undersökningen av en egentillverkad enkät. 

Den mäter inte immersion utan ställer några frågor som eventuellt kan ge intressant 

information för analysen. Enkäten frågar om aspekter av spelupplevelsen som Brown och 

Cairns (2004) menar skapar immersion. Frågorna handlar om ifall spelaren brydde sig om 

sina val, ifall spelaren kände empati med någon av karaktärerna och ifall spelaren kände att 

den förstod gränssnittet. 

Enkäten frågar också ifall spelaren hade några val den brydde sig om mer eller mindre än 

andra och i så fall vilka, ifall spelaren upplevde någon valsituation som stressig och om det 

fanns något i övrigt som störde upplevelsen. För de spelare som spelat versionen med 

tidsbegränsning frågas också om de någon gång upplevde att de inte hade tid att göra ett 

medvetet val. Förutom att dessa frågor ger en större inblick i spelarens immersion och varför 

den ligger på den nivån den gör så ger de också en möjlighet att eventuellt se ifall 

tidsbegränsningen påverkar vilka val som är intressanta för spelaren eller om den på något 

sätt är problematisk och stör spelupplevelsen. Båda enkäterna går att se i appendix. 

Slutligen sparar spelet i sig också undan data från spelsessionen. Då Brown och Cairns 

(2004) beskriver tid som en viktig faktor för immersion så kan tiden det tar för 

testpersonerna att ta sig igenom spelet vara intressant data. Spelet lagrar förutom den totala 

tiden även hur lång tid det tar för spelarna att göra varje individuellt val. Det kan vara 

intressant att se hur stor del av spelet de två olika grupperna spenderar med att göra 

dialogval och ifall  den ena gruppen gör val snabbare än den andra. I och med att spelet 

lagrar tiden det tar att välja lagrar den också ifall tiden tar slut i den version som har 

tidsbegränsning, att tiden faktiskt tar slut skulle kunna vara relevant för spelarens 

immersion. Till sist lagrar spelet också vilka val spelarna gör, det kan vara relevant då vissa 

val och deras konsekvenser eventuellt skulle kunna vara mer tillfredställande än andra.  
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4 Implementation 

För att spelet skulle passa undersökningen så bra som möjligt utgick jag ifrån tre designmål 

jag ansåg viktiga. Först och främst är det viktigt att jämförelsen mellan de två versionerna 

blir så rättvis som möjligt. Det vill säga att spelupplevelserna i de två versionerna inte skiljer 

sig mer än nödvändigt utöver själva tidsbegränsningen.  Det andra designmålet var att spelet 

ger en stark upplevelse av immersion under speltestet. Har spelarna svårt att alls känna 

immersion vid speltestet kan det bli svårt att påvisa en skillnad mellan versionerna. Slutligen 

ansåg jag också att det var viktigt att dialogvalen var en centralal del av spelet så att 

tidsbegränsningens påverkan på immersionen, om någon sådan finns, blev så tydlig som 

möjlig och därmed enklare att påvisa. 

För att dialogvalen skulle vara en så stor del av spelet som möjligt valde jag att göra ett spel 

som i princip är ett enda stort dialogsystem. Spelet har två versioner som i testet ska 

jämföras med varandra, en med tidsbegränsning på dialogvalen och en utan. Spelet gjordes i 

Game Maker för att det är en relativ enkel och snabbarbetad motor som jag redan var bekant 

med. Speldesignen hade inte heller några direkta krav på grafik och prestanda och det fanns 

därmed inget behov av en mer avancerad motor. 

Under projektet dök det upp tre stycken problem som ledde till att det behövde fattas större 

designbeslut. Det första problemet var att i den tidsbegränsade versionen av spelet så hade 

en spelares läshastighet en påverkan på hur lång tid spelaren hade på sig att tänka ut ett 

beslut om vilket dialogval den vill välja. Detta eftersom spelet inte kan visa dialogvalen innan 

tidsbegränsningen faktiskt börjar utan att tidsbegränsningen blir meningslös. En lösning på 

problemet jag övervägde var att använda ett läshastighetstest och reglera tidsbegränsning 

efter testet så att testpersonerna oberoende av sin läshastighet fick lika lång tid att fundera 

över själva besluten. En annan potentiell lösning på problemet är att låta en röstskådespelare 

läsa upp dialogvalen innan de visas upp och på så sätt göra läshastigheten irrelevant. 

Ett annat problem var att tidsbegränsningen på något sätt måste representeras i spelet och 

kommuniceras till spelaren. Eventuella sätt att göra det på som jag funderade över var 

stressande eskalerande ljudklipp, enkla mätare eller att representera tidsbegränsningen med 

siffror. 

Det sista stora designbeslutet handlade om hur tidsbegränsningen faktiskt skulle 

implementeras. Det finns en mängd olika saker som skulle kunna hända när tiden tar slut. 

Jag övervägde en mängd olika varianter. De möjligheter jag funderade över var att spelet kan 

ta slut, ett specifikt dialogval kan väljas, ett slumpmässigt dialogval kan väljas eller så kan 

det finnas unika dialogval specifikt för att tiden tar slut. 

Det behövdes även en del jobb för att avgöra hur lång tidsbegränsningen skulle vara även om 

det inte var ett egentligt problem. I korthet mättes under ett speltest tiden det tog för 

testpersoner att göra val i en version utan tidsbegränsning för att använda som 

utgångspunkt. 

Jag tog även en rad mindre designbeslut kring spelets gränssnitt under projektets gång. De 

har att göra med när man kan trycka på knappar för att välja dialogval och att försöka göra 

det tydligt för spelaren när det går och inte går. 
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Spelet består i princip av text och dialogval. Därmed lades även en hel del tid på att utforma 

berättelsen och dialogvalen på ett vettigt sätt.  

Ett mindre speltest genomfördes också för att upptäcka eventuella problem med spelet. I 

testet användes en enkät som ställde frågor om testpersonernas förståelse för gränssnittet, 

deras upplevelse av immersion i spelet och eventuella problem med immersionen och spelet 

i allmänhet. 

Följande underkapitel kommer att gå igenom de nämnda designbesluten, utformningen av 

spelets berättelse och dialogval samt speltestet i större detalj. 

4.1 Läshastighetstest och Röstskådespel 

Ett problem som dök upp under projektet var att tidsbegränsningen innebär att upplevelsen 

hos testpersoner som spelar versionen med tidsbegränsning påverkas av deras läshastighet. I 

ett extremfall kan en spelare som läser snabbt ha gott om tid att välja medan en spelare med 

vissa lässvårigheter inte hinna läsa klart alternativen innan tiden är slut, vilket rimligtvis kan 

tänkas påverka immersionen. Det här är speciellt problematiskt eftersom det bara påverkar 

testgruppen som spelar versionen med tidsbegränsning. 

Som lösning övervägdes att använda ett läshastighetstest. I spelet läser spelarna först en 

dialogruta och trycker sedan på ”ok” för att gå vidare. Genom att mäta hur snabbt spelarna 

klickar vidare kan man se hur snabbt de läser och justera tidsbegränsningen utefter det. Det 

finns dock en del problem med att testa läshastigheten på detta sätt. Om testpersonerna var 

medvetna om testet skulle det kunna vara obehagligt för en del spelare medan andra skulle 

kunna tänkas anstränga sig för att göra så bra ifrån sig som möjligt vilket i sin tur skulle 

påverka spelupplevelsen. Ifall spelarna inte var medvetna om testet skulle de kunna pausa i 

mitten av en dialogruta eller inte trycka vidare direkt efter att de läst klart, för att tänka 

igenom vad de läst eller liknande, och därmed ge felaktiga mätresultat på läshastigheten.  

En alternativ lösning är att låta alternativen läsas upp var för sig av en röstskådespelare. På 

så vis blir spelarens läshastighet irrelevant. Lösningen tar också bort själva momentet att 

läsa valen så snabbt som möjligt. Om båda versionerna har röstskådespel medför det i min 

mening en rättvisare jämförelse där det är just tidsbegränsningen på att göra själva 

dialogvalet som skiljer. Förutom att metoden saknar problemet med att mäta läshastigheten 

på ett korrekt sätt försvinner också det möjliga etiska problemet med att låta testpersonerna 

utföra ett läshastighetstest de skulle kunna finna obehagligt. 

Metoden är dock inte utan nackdelar. Jag känner inte till några spel som utnyttjar 

röstskådespel på ett sådant här sättet. Brown och Cairns (2004) skriver hur att spelarna kan 

ett spels kontroller och hur man styr det är ett grundläggande krav för immersion. Det är 

därmed möjligt, speciellt i ett så här kort test, att sådana nya och ovanliga spelmoment skulle 

kunna ha viss negativ påverkan på immersionen.  

Ett annat möjligt problem är att eftersom röstskådespelaren säger spelarkaraktärens 

handlingar och repliker så kan rösten tolkas som spelarkaraktärens röst.  Brown och Cairns 

(2004) beskriver att känna sig fäst vid och att kunna känna empati med karaktärer som 

barriärer som måste överkommas för högre nivåer av immersion. Röstskådespeleriet skulle 

kunna försvåra detta för en del spelare.  Nackdelarna är ändå hanterbara och att använda 
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röstskådespeleri på det här sättet ansågs vara den klart bättre lösningen och var den som 

användes i spelet.  

4.2 Implementation av Tidsbegränsning  

Det finns flera olika sätt som tidsbegränsningen skulle kunna implementeras. När tiden tar 

slut skulle spelet kunna ta slut eller så skulle det kunna leda till ett spelstadie skiljt från de 

vanliga dialogvalen. Ifall tidsbegränsningen skulle leda till situationer i spelet, inklusive att 

spelet tar slut, som inte finns i versionen utan tidsbegränsningen skulle dessa situationer i 

sig kunna leda till en annorlunda spelupplevelse och påverka spelarens immersion.  

 

För att jämförelsen mellan versionerna ska vara rättvis måste spelstadiet som kommer när 

tiden tar slut alltså kunna nås även utan att tiden tar slut. Det enklaste sättet att göra detta är 

helt enkelt att låta ett av dialogvalen väljas när tiden tar slut. Det skulle gå att slumpa mellan 

dialogvalen men jag har valt att alltid låta det vara det sista och försökt att konsekvent låta 

det sista dialogvalet vara det mest passiva eller medhållande dialogvalet.  

Argumentet för att alltid låta det sista dialogvalet vara det som säljs automatiskt är att spelet 

blir mer begripligt och förståeligt för spelaren. Det hade varit lätt att implementera en dålig 

tidsbegränsning som tveklöst gett sämre immersion än versionen utan, exempelvis genom 

att göra den så kort att spelaren inte hinner reagera eller att inte på något sätt visa upp 

tidsbegränsningen för spelaren. Mer intressant är då att undersöka hur immersionen 

påverkas utav en väl implementerad tidsbegränsning. 

Ett eventuellt problem med att alltid låta det sista dialogvalet vara det passiva är att en 

testperson skulle kunna ha viss benägenhet att välja exempelvis det första eller sista valet.  

Det skulle kunna hända att en uttråkad testperson som inte bryr sig om sina val alltid väljer 

exempelvis det översta för att slippa välja aktivt. Att göra spelet konsekvent och lättare att 

förstå måste dock prioriteras högre än att förhindra detta.  

Den här typen av struktur där ett vals placering ha betydelse är också något som förekommer 

i andra spel. I Mass Effect (2007) är val som enligt spelets moralsystem värderas som 

”paragon” placerat överst och val som är värderade som ”renegade” enligt samma system är 

underst. Många spel så som Planescape: Torment (1999) och Fallout ( 1997) låter generellt 

sett det nedersta valet vara det som avslutar dialoger eller grenar av dem. 

4.3 Representation av Tidsbegränsning 

I versionen med tidsbegränsning behöver tidsbegränsningen förmedlas till spelaren på något 

sätt. En representation av tidsbegränsningen krävs och kommer att skilja de två versionerna 

från varandra oavsett hur den görs. Målet var dock att representationens påverkan på 

immersion skulle vara så liten som möjligt som att jämförelsen mellan versionerna blir 

rättvis. 

De möjliga varianterna jag övervägde var ett ljud som steg i tempo eller volym för att 

signalera tidsbegränsningen, en enkel mätare eller att använda siffror som representation. 

Jag valde bort att använda mig av ljud eftersom jag trodde det skulle vara svårt att ha ett ljud 

som kan representera tidsbegränsningen på ett bra sätt samtidigt som det inte har någon 

märkbar påverkan på immersionen.  
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Brown och Cairns (2004) nämner grafik som en av flera faktorer som kan påverka spelarens 

känslor och bidra till ökad immersion. Därmed är det inte heller nödvändigtvis helt lätt att 

skapa en mätare som inte har för stor påverkan på immersionen. Min förmåga att skapa 

grafik är dock begränsad och därmed är minimalism ett naturligt val. Genom att låta 

grafiken vara så begränsad som möjligt och låta den vara där bara för funktionens skull 

känns det inte orimligt att man inte gör någon större påverkan på immersionen genom att 

lägga in en representation för en tidsbegränsning, så som en mätare, som har samma 

minimalistiska grafik. 

Jag valde också att använda mig av en enkel mätare som töms. Det är en tydlig 

representation som testpersonerna sannolikt är bekanta med. Liknande mätare används 

även i andra spel med tidsbegränsningar i dialogerna som Alpha Protocol (2010) och The 

Walking Dead (2012). Hur mätaren ser ut kan ses här nedan i figur 1. 

 

Figur 1 Skärmdump med tidsmätare 

4.4 Övrigt Gränssnitt 

Jag valde att låta varje individuellt dialogval dyka upp på skärmen efter att 

röstskådespelaren läst upp det. Hade dialogvalen dykt upp innan röstskådespelaren läst klart 

dem hade snabba läsare kunnat läsa i förväg och då få längre tid på sig att tänka igenom sina 

dialogval. Att vänta tills att alla dialogvalen lästs upp skulle kunna leda till problem ifall 

spelare hör fel eller glömmer bort dialogval medan de lyssnar på andra. Därför valde jag att 

låta dem dyka upp individuellt efter att just det dialogvalet lästs upp. Jag misstänkte dock att 

det kunde bli problem ifall spelare kunde klicka på dialogval innan alla dialogval hade 

presenterats. Det är möjligt att spelare skulle vilja göra det ifall de är helt säkra på att de vill 

välja ett visst dialogval och inte är det minsta intresserade av de andra. Det är dock kanske 

mer sannolikt vid en omspelning av spelet, då dialogvalen redan är kända för spelaren. Det 

är dock inte relevant för undersökningen.   
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Risken att en spelare av misstag väljer ett dialogval för tidigt ser jag som ett större problem 

och har därför gjort så att knapparna inte kan tryckas på innan alla dialogval har visats. Det 

skulle exempelvis kunna ske för att spelaren av nyfikenhet testar om det går eller på något 

sätt försöker skippa röstskådespelet. 

Eftersom Brown och Cairns (2004) skriver att det är grundläggande att spelarna kan 

kontrollerna, det vill säga styra spelet medvetet, för att immersion ska uppstå ser jag det som 

mycket viktigt att spelets gränssnitt är tydligt och förklarar hur spelet fungerar. Jag 

misstänkte dock att det kunde vara svårt för spelaren att veta när det gick att klicka på 

knapparna för dialogvalen och inte. För att åtgärda det gav jag knapparna en grå färg, istället 

för den vanliga svarta, när det inte går att trycka på dem. Jag befarade dock att det 

fortfarande kunde vara ett problem. Därför gjorde jag så att knapparna ändrar färg när 

spelaren för musen över dem. De är gröna när det går att trycka på dem och röda när det inte 

går. Ett exempel på knapparnas utseende kan ses i figur 2. Den här lösningen har också 

fördelen att spelarna får feedback. Det gör att spelarna enklare förstår att det går att 

interagera med knapparna via musen och det gör det också till en njutbarare upplevelse 

(Preece, 2002).  

 

Figur 2 Dialogval före och efter det går att trycka på dem 

4.5 Berättelse 

Berättelsen tog sin början i en idé om att ta en karaktär som är svår att tycka om och att 

försöka få spelaren att tycka om och förstå den. Det passar bra för den här undersökningen 

då Brown och Cairns (2004) beskriver empati som en stor del av höga nivåer av immersion. 

Jag har under ett tag varit intresserad av att göra ett spel där spelaren är besatt av en demon 

och använde detta som utgångspunkt. Demoner ses generellt inte som goda och vänliga 

varelser och jag tänkte att jag skulle försöka få spelaren efterhand tycka om den här 

demonen. Då föll det sig naturligt att ha en präst och en kyrka ,som organisation, som 

motpol. Jag framställde prästen som en lite skurkaktig karaktär utan medkänsla.  

Berättelsen kändes dock mest dum, den berättade klart och tydligt för spelaren hur det låg 

till. Demonen var god och prästen och kyrkan opålitliga, känslokalla och onda. Så jag 

försökte göra berättelsen mer komplicerad, inte så svart och vit. Jag lät både demonen och 

prästen verka som opålitliga typer som bara var ute efter sina egna intressen. Genom 

berättelsen försöker jag ge lite inblick i varför de agerar som de gör. Sen låter jag 

huvudkaraktären dö mot spelets slut. Då får spelaren under en kort serie dialogval välja 

mellan de båda sidorna, att gå in i himmelen eller att avstå. Min förhoppning är att spelaren 
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då behöver fundera över karaktärens motivationer och uppleva en viss förståelse och empati. 

Väljer spelaren att sympatisera med den ena sidan argumenterar en spelarkaraktär emot 

vilket syftar till att få spelaren att förstå båda sidor och försvåra beslutet. 

Jag ville också försöka hålla berättelsen kort för att undersökningen skulle bli enklare och 

smidigare att genomföra. Det ställde vissa krav på berättelsen. Den måste hålla ett högt 

tempo och det behöver gå snabbt för spelaren att komma in i den för att det ska hinna hända 

något. Av denna anledning undviker jag helt att beskriva spelarkaraktären och dess 

bakgrund. Spelarna får helt enkelt själva skapa en bild av huvudkaraktären. Det kan på sätt 

och viss vara positivt för upplevelsen då spelaren kan få lättare att se sig själv som 

huvudkaraktären. Berättelsen innehåller också begränsat med beskrivningar av platser och 

karaktärer. Berättelsen innehåller bland annat en präst, kyrka och demon. Saker som 

spelarna med största sannolikhet har egna bilder av och jag förlitar mig på deras fantasi. 

Just demonen som spelaren är besatt av är också praktisk på det sättet att det är en ständigt 

närvarande karaktär som alltid kan kommentera på spelarens situation och handlingar. 

Demonen kan inte heller lämna huvudkaraktären eller vice versa även om de blir ordentligt 

osams med varandra. Det gör att spelet kan tillåta spelaren att agera mot demonens 

önskningar utan att berättelsen grenar sig alltför mycket eller behöver andra specifika 

motiveringar till varför karaktärerna håller ihop. 

Utformningen av dialogvalen är också central. De allra första dialogvalen i spelet har 

egentligen ingen påverkan på spelet. Tanken är att de ska låta spelarna känna på 

kontrollerna och lära känna spelet lite innan de fattar några viktiga beslut. De tidiga 

dialogvalen ger dock ändå information till spelaren 

Lite senare dialogval handlar i stor utsträckning om tillit. Frågar spelaren prästen vart han är 

på väg när han hastigt lämnar rummet? Tänker spelaren lydigt sitta och vänta eller försöka 

fly? Tycker spelaren att det är en bra idé att lyssna på demonen och gå och sätta sig på en bar 

och vänta på att kyrkan kommer och hittar dem? I dessa situationer behöver spelaren 

försöka förstå karaktärernas motivationer vilket kan underbygga empati vilket i sin tur kan 

ge immersion enligt Brown och Cairns (2004). Ett relaterat utdrag ur berättelsen finns att 

läsa i appendix. 

4.6 Speltest 

Jag genomförde ett mindre speltest för att upptäcka eventuella problem hos spelet. Spelet 

var vid testet inte helt färdigställt och saknade den sista delen av berättelsen och vissa 

dialogval saknade röstskådespel. Testet hade fyra testdeltagare. 

För att speltestet skulle bli så framgångsrikt som möjligt tog jag hjälp av några riktlinjer 

skrivna av St. John (2013). Han menar att det är viktigt att man försöker få testarna att 

känna sig avslappnade och skriver också att specifika frågor som testar spelarnas kunskap 

om något är mer användbara än generella frågor som att fråga testarna om de förstod spelets 

gränssnitt. Jag gjorde en kort enkät där jag frågade frågor om gränssnittet, immersionen och 

om de upplevde några generella problem med spelet. 

Alla spelarna förstod snabbt mätaren som visade tidsbegränsningen på dialogvalen. Det var 

dock bara en testare som lät tiden rinna ut. De andra spelarna hade därmed ingen aning vad 

som hände när tiden tog slut. Han gjorde det vid flera tillfällen men förstod inte att 



 21 

dialogvalet längst ner var det som alltid valdes när timern tog slut. Han trodde att låta 

timern rinna ut ibland gav ett specifikt dialogval skiljt från de övriga. 

Testarna hade heller inte lätt att förstå när det gick att trycka på dialogvalsknapparna och 

när det inte gick.  Två av testarna förstod systemet med att knapparna lyste rött eller grönt 

när de förde musen över dem. Ingen av testarna lade dock märke till den färgförändring från 

grått till svart knapparna gjorde då de blev klickbara.  

Två av testpersonerna försökte klicka på knapparna innan alla dialogvalen hade dykt upp på 

skärmen. Anledningen de gav var att de inte förstod hur spelet fungerade och inte var 

medvetna om att det skulle komma fler dialogval. En av testarna tolkade dessutom initialt 

röstskådespelet som en uppmaning och förstod först efter en stund att rösten läste upp 

dialogvalen.   

Av detta att döma var det förmodligen ett bra beslut att inte låta spelare klicka på dialogval 

innan alla dialogval har visats. Likaså att implementera system för att tydliggöra när 

knapparna går att klicka på, även om den gråa nyansen på icke klickbara knappar 

förmodligen borde vara tydligare. Det är dock fortfarande ett problem att testare verkar ha 

svårigheter att förstå spelets mekanik och gränssnitt. Det är ett svårt problem att försöka 

tydliggöra vad som händer när tidsbegränsningen tar slut utan att göra jämförelsen mellan 

de två versionerna orättvis. Inte heller är det enkelt att förklara för en spelare i spelet att det 

röstskådespelaren läser upp är dialogval och att det kommer komma fler. Istället för att 

försöka få spelet att vara helt självförklarande i den utsträckningen, om det ens är möjligt, 

valde jag att undvika problemet genom att ge testpersonerna för rapportens riktiga test en 

tydlig genomgång av spelmekaniken och gränssnitt innan testet. Det gjordes i form av att en 

kort textruta som förklarade spelmekaniken som det första spelaren ser i spelet. Först när 

spelaren har läst rutan och klickat vidare börjar spelet på riktigt. 

Alla testarna kommenterade på att röstskådespelet försvann halvvägs igenom spelet och att 

spelet inte var klart men nämnde få andra problem med spelet. Det är möjligt att delar av 

spelet saknades distraherade testarna från andra problem.  Utöver det som nämnts gavs två 

ytterligare kommenterarer på spelet. En testperson tyckte att det var för få val i spelet, något 

som skulle kräva väldigt mycket arbete för att åtgärda. Slutligen kommenterades också att en 

av spelets scener var tvetydig angående vilken karaktär det var som hade en pistol, vilket 

relativt enkelt ordnades upp. 

4.7 Längd på tidsbegränsning 

Hur lång tidsbegränsningen faktiskt är skulle kunna tänkas ha stor påverkan på den 

eventuella effekten tidsbegränsningen har på immersionen. Exempelvis skulle en tillräckligt 

lång tidsbegränsning, på kanske flera minuter, rimligtvis kunna tänkas sakna någon större 

påverkan på immersionen då den skulle vara irrelevant för spelaren. Samtidigt kan en alltför 

kort tidsbegränsning tänkas ha en mycket negativ påverkan på spelupplevelsen. Det är inte 

svårt att se att det skulle kunna vara väldigt frustrerande för en spelare att inte få tillräckligt 

med tid att åtminstone tänka igenom valmöjligheterna till viss del, eller till och med inte ens 

hinna reagera på att det finns en tidsbegränsning och hur lite tid det är kvar. 

För att få en utgångspunkt för vad som är en rimlig tidsbegränsning fick fem personer testa 

spelet medan tiden de tog på sig att göra de olika dialogvalen mättes. För att mäta svarstiden 

implementerades ett system i spelet som skapar loggar över hur lång tid det tar för spelarna 
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att göra varje val. Spelet loggar också vilka val som görs i den händelse att det skulle visa sig 

vara intressant data samt att det underlättar att kunna hitta buggar. Samtidigt 

implementerades också en funktion för att mäta den totala längden det tog för en spelare att 

spela igenom spelet då det också kunde vara intressant data. 

Planen var att låta tidsbegränsningarnas längd vara kopplad till vilken tidspress 

spelarkaraktären kan tänkas ha vid de olika valsituationerna. Det för att förhindra att 

spelaren reagerar på orimligheten i att de har en kort tidsbegränsningen i en situation där 

spelarkaraktären egentligen har väldigt gott om tid och tvärt om.  

 

Jag hade tänkt ha tre olika tidsbegränsningar, en kort, en mellan och en lång. Den korta 

tidsbegränsningen planerade jag basera på ett snitt mellan de fem testspelarnas snabbaste 

tid, den långa på ett snitt mellan deras långsammaste och mellantiden mitt emellan. Tanken 

var att man då kunde vara säker på att det var möjligt att göra ett ordentligt val på den korta 

tiden, att den långa tiden inte var speciellt stressig alls och att mellantiden låg någonstans 

där emellan. Två av testpersonerna lyckades dock att göra sitt snabbaste dialogval den första 

bildrutan det var möjligt, inom en trettiondels sekund.  Det visade sig att testpersonerna 

hade bestämt vilket dialogval de skulle välja innan tidsbegränsningen började och suttit och 

tryckt på dialogvalet sedan innan det blev möjligt att faktiskt välja dialogvalet.  

Även de andra testpersonerna hade väldigt låga lägsta valtider. Den ursprungliga idén kring 

hur den korta tidsbegränsningen skulle bestämmas skulle ha lett till en tid som var alldeles 

för låg så jag lät istället genomsnittshastigheten utgöra den korta tidsbegränsningen. Jag 

uteslöt fyra som hade tider på 0.1333... sekunder eller lägre då de dessa klick uppenbarligen 

var baserade på beslut fattade innan tidsbegränsningen började. Jag uteslöt också en tid som 

var väldigt lång då testpersonerna blev avbruten. Snittet blev 1.94 sekunder. Den långa 

tidsgränsen baserades på det sätt som var planerat, ett snitt mellan testpersonernas längsta 

tider. Det snittet blev 5.91 sekunder. 

Eftersom att sifforna var så pass nära valdes att avrunda den kortaste tiden till 2 sekunder 

och den längsta till 6 sekunder. Det är enklare  siffror att arbeta med och en såpass liten 

skillnad borde rimligtvis inte kunna påverka spelupplevelsen och immersionen mer än 

marginellt. Den mellanlånga tiden lät jag vara snittet av dessa två tider, det vill säga 4 

sekunder. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av data 

Som visas i kapitel 3.1.1 så utfördes testet på tio testpersoner som delades upp i två grupper 

om fem. Den ena gruppen spelade ett dialogbaserat spel med tidsbegränsning för att välja 

dialogval och den andra en version utan. Efter de spelat igenom spelet svarade de på en 

enkät som mätte immersion. Resultaten på den enkäten kan ses i tabell 2 och 3 tillsammans 

med lagrad data från testsessionerna om hur lång tid det tog för testpersonerna att spela 

igenom spelet och deras snitt-tid för att göra val. 

Testpersonerna som spelade versionen utan tidsbegränsning är benämnda som U1-U5 och 

visas i tabell 2 och de som spelade versionen med som M1-M5 och visas i tabell 3. Tiderna 

visas i sekunder och är avrundade till hundradelar. 

Tabell 2 Testdata för testgrupp utan tidsbegränsning 

 

  

Testperson Ålder Kön Immersionspoäng Totaltid Snitt-tid 

vid val 

Antal 

val 

U1 22 M 

 

11 289,65 2,50 15 

U2 24 M 

 

66 476,91 1,92 15 

U3 21 K 49 332,44 1,74 16 

U4 22 M 57 254,75 2,94 13 

U5 25 M 60 364,92 3,26 17 

Snitt 22,8  48,6 343,73 2,47 15,2 

Standardavvikelse   19,58 76.36 0.58  
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Tabell 3 Testdata för testgrupp med tidsbegränsning 

 

Efter testpersonerna svarat på den första enkäten fick de svara på en andra enkät där de fick 

besvara några frågor i fritext. Här följer en kort genomgång av deras svar. 

I gruppen utan tidsbegränsade val svarade U1 att han inte brydde sig om några av valen alls. 

Han upplevde ingen valsituation som stressig, kände ingen empati med karaktärerna och 

påpekade att han i början inte förstod vad som hände i berättelsen och därmed blev 

oengagerad. Han förstod gränssnittet klart och tydligt. 

U2 brydde sig om alla valen. I synnerhet brydde han sig om valen som handlade om att 

skada andra och huruvida kyrkan i spelet var god eller inte då han gillade moralfrågor i spel. 

Han brydde sig mindre om vardagliga frågor, så som om man skulle beställa öl eller whisky. 

Han upplevde inte någon valsituation som stressig då han uppgav att han inte han skapa 

några band med någon av karaktärerna i spelet. Han förstod gränssnittet och kände ingen 

empati med karaktärerna och påpekade inget i övrigt som störde spelsessionen. 

U3 brydde sig om valen. Hon brydde sig mindre om valet om vad man skulle beställa i baren. 

Hon tyckte inte någon valsituation var stressig utan att spelet gick långsamt. Hon förstod 

gränssnittet. Hon kände bara lite empati med karaktärerna men påpekade att spelet var 

väldigt kort. I övrigt tyckte hon spelupplevelsen stördes av att spelet var långsamt. 

U4 brydde sig om valen. Han sa att han speciellt brydde sig om valen i slutet då han 

upplevde att det fanns ett specifikt bra slut och tog de valen han upplevde som bra. Han 

upplevde ingen valsituation som stressig, han förstod gränssnittet och avstod från att svara 

på om han kände empati för karaktärerna. Som övrigt problem nämnde han att vissa 

valsituationer bestod av ett gott val, ett ont val och ett ytterligare val som inte förde 

handlingen framåt. 

Testperson Ålder Kön Immersionspoäng Totaltid Snitt-tid 

vid val 

Antal 

val 

M1 22 M 

 

48 573,55 2,62 17 

M2 22 K 

 

79 448,1 1,74 18 

M3 22 M 39 368,97 1,9 14 

M4 20 M 24 445,52 2,32 14 

M5 21 M 52 474,59 3,26 17 

Snitt 21,4  48,4 462,15 2.37 16 

Standardavvikelse   18.07318 65.91 0.29  
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U5 brydde sig om valen till viss del. Främst de valen som hade med demonen att göra. Han 

brydde sig mindre om att välja vad han skulle dricka. Han upplevde ingen valsituation som 

stressig och förstod gränssnittet. Han beskrev att han kände empati med demonen då han 

upplevde den som ball. Han påpekade inget i övrigt som störde spelupplevelsen. 

I gruppen med tidsbegränsning brydde M1 inte sig om valen han tog. Han brydde sig mer om 

valen han beskrev som roliga. Han upplevde flera valsituationer som stressiga och uppgav att 

han aldrig hann göra ett medvetet val. Han förstod gränssnittet och kände ingen empati med 

karaktärerna och uppgav inget i övrigt som störde spelupplevelsen. 

M2 kände att hon brydde sig om valen. Speciellt om hon skulle lämna kyrkan eller stanna 

kvar och undersöka och om hon slutet skulle gå till himmelen eller följa med demonen. Hon 

brydde sig mindre om att välja mellan öl och whisky. Hon upplevde vissa valsituationer som 

stressiga men hann alltid göra ett medvetet val. Hon förstod gränssnittet och kände empati 

med karaktärerna. I övrigt nämnde hon att röstskådespelet var monotont. 

M3 brydde sig om valen i viss grad. Han brydde sig mer om val som kände som de hade 

betydelse, han nämner slutvalet mellan himmelen  och demonen som exempel. Andra val 

brydde han sig mindre om men minns inte vilka. Han upplevde inte någon valsituation som 

stressig och hann alltid göra ett medvetet val. Han förstod gränssnittet och kände ingen 

empati med karaktärerna. Han påpekade att den låga kvalitén på röstskådespelet påverkade 

upplevelsen negativt i viss mån. 

M4 brydde sig inte om valen så mycket. Han brydde sig mer om de i slutet och de i början 

mindre då de han menar att de var ganska irrelevanta och han inte riktigt visste vad som 

hände. Han upplevde ingen valsituation som speciellt stressig och han alltid göra ett 

medvetet val. Han förstod gränssnittet och kände inte särkskilt mycket empati med 

karaktärerna. I övrigt påpekade han att röstskådespelet var lite oengagerat. 

M5 brydde sig om valen. Speciellt brydde han sig om de val han beskriver som att de kunde 

leda till action eller att huvudkaraktären var mystisk. Han nämner som exempel att attackera 

andra karaktärer och att avstå från himmelen. Han upplevde inte att han brydde sig mindre 

om några val i synnerhet. Han upplevde inte någon valsituation som stressig och han alltid 

göra ett medvetet val. Han nämner att eftersom han visste att det sista valet skulle väljas 

automatiskt kunde han fokusera på de andra.  Han förstod gränssnittet och kände ingen 

empati med karaktärerna och menar att berättelsen var för kort för det. Som övrig nackdel 

nämner han att vissa val kändes som de hade väldigt begränsade svarsalternativ.   

5.2 Analys  

Som ses i tabell 2 och 3 hade testgruppen med tidsbegränsning ett snittvärde på 48,4 

immersionspoäng jämfört med 48,6 i gruppen utan.  Det är en väldigt liten skillnad vilket vid 

första anblicken skulle kunna tyda på att införandet av en tidsbegränsning hade väldigt  

liten, om någon, påverkan. Det är dock väldigt svårt att dra några slutsatser av resultatet. Till 

att börja med har båda grupperna en stor spridning och med tanke på att det endast är fem 

testpersoner i varje grupp är det tveksamt hur representativa de är för gruppen 

högskolestudenter de har tagits ifrån. 

Generellt sett verkar testpersonernas immersionsnivåer i hög grad ha berott på andra 

faktorer i spelet än tidsbegränsningen. Många testpersoner beskrev i den andra enkäten att 
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de brydde sig om vissa val extra mycket eller lite av olika anledningar och beskrev olika 

övriga problem med spelet. U4 fann exempelvis slutet extra intressant då han ville välja vad 

han upplevde som de bästa valen. Han menade att ett problem var att han upplevde att vissa 

av valen var tydligt uppdelade i ond, god och avvaktande. U5 tyckte istället valen som hade 

med demonen att göra var intressanta då han gillade karaktären. Tillsammans med U3 och 

U2 tyckte han dock att det var speciellt ointressant att välja dricka. U3 ansåg att spelet gick 

för långsamt. M5 brydde sig speciellt om val som fick huvudkaraktären att verka mystisk och 

som kunde leda till action. M4 och U1 hade svårt att bry sig om valen tidigt i spelet då de inte 

visste vad som hände. M4 påpekade tillsammans med M2 och M3 att kvalitén på 

röstskådespelet störde spelupplevelsen. M3 gillade de val som han upplevde som viktiga, så 

som att välja mellan himmelen och demonen. U2 uppskattade de val som involverade 

moralfrågor. 

Även om det finns likheter spelarna emellan så är det tydligt att personliga preferenser om 

bland annat berättelser och typer av val har haft stort inflytande på spelarnas upplevelser 

och deras immersionsnivåer vilket förklarar den stora spridningen. 

I figur 3 här nedan syns det tydligt att testperson U1 skiljer sig rejält från snittet i sin grupp. 

Med ett immersionsvärde på 11 hade han lägst i testet. Han ligger 37,6 poäng ifrån snittet 

och är den ena testpersonen i gruppen som ligger under genomsnittet. I hans svar i den 

andra enkäten kan vi se att hans låga immersionsnivå verkar bero på att han inte förstod vad 

som hände i början av berättelsen och därmed var allmänt ointresserad av spelet. Det är 

tveksamt om hans upplevelse skulle varit speciellt annorlunda med tidsbegränsningen. 

 

Figur 3 Immersionspoäng för gruppen utan tidsbegränsning 
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Som kan ses i figur 4 så skiljer sig M2 mest i gruppen med tidsbegränsning. Hennes 

immersionspoäng är 79 och högst i testet. Hon ligger 30,6 över gruppsnittet. Det finns inget i 

hennes svar på den andra enkäten som visar på att tidsbegränsningen låg bakom den höga 

immersionsnivån. Hon beskriver att hon brydde sig speciellt om ifall hon skulle lämna 

kyrkan eller stanna kvar och undersöka samt valet mellan himmelen och demonen i slutet. 

Förutom att säga att röstskådespelet var monotont beskriver hon i sista frågan spelet som i 

övrigt bra. 

 

Figur 4 Immersionspoäng för gruppen med tidsbegränsning 

Att de personer som haft överlägset högst och lägst immersionspoäng hamnat i var sin grupp 

har haft stor påverkan på snitten för grupperna. Det faktum att det inte går att utröna att 

skillnaden i att bara den ena testpersonen spelade spelversionen med tidsbegränsning haft 

någon påverkan på testresultatet gör att reliabiliteten måste anses vara låg. Det är mycket 

möjligt att ett upprepat test skulle ge annorlunda mätvärden där testgrupperna saknade 

sådana extremfall eller extremfallen åt de båda hållen hamnat i motsatt grupp. 

Även bortsett från extremfallen är det svårt att dra några egentliga slutsatser av 

immersionsvärdena på grund av det låga antalet testdeltagare och svårigheten att visa på att 

skillnaderna mellan testgrupperna beror tidsbegränsningen. Det finns endast lite i svaren 

från den andra enkäten som visar på att tidsbegränsningen hade en påverkan. Alla 

testpersoner utom M1 beskrev att de alltid hade tid att göra ett medvetet val. Han uppger att 

han aldrig hann och det känns rimligt att hans immersionsnivå påverkades negativt av det. 

M1 låg dock endast marginellt under  snittet i sin grupp och ligger över det om man bortser 

från extremfallen. 

Eventuellt intressant är också att M5 beskriver att han brydde sig mer om de som kunde leda 

till action. En potentiell anledning till detta är att de mer actionfyllda valen hade en kortare 

tidsbegränsning. Det är inte säkert att så är fallet och går inte att bevisa men skulle ändå 

kunna vara intressant för vidare forskning. 
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Testpersonernas totaltid för att spela igenom spelet är dock något som skiljer sig mer 

markant mellan grupperna än immersionspoängen. Det kan ses tydligt här nedan i figur 5. 

Gruppen med tidsbegränsade dialogval hade en snitt-tid på 462,15 sekunder jämfört med 

343,73 i gruppen utan tidsbegränsning. Gruppen med tidsbegränsning tog i snitt nästan två 

minuter eller drygt 34% längre tid på sig. Bara U2 med en tid på 476,91 sekunder tar längre 

tid på sig än någon i gruppen med tidsbegränsning, han tog dock längre tid på sig än alla 

utom den långsammaste testpersonen M1. Även i totaltiden finns relativt stora individuella 

skillnader och eftersom spelet innehåller mycket text påverkas hur lång tid det tar att ta sig 

igenom spelet utav hur snabbt spelaren läser, vilket är individuellt. Skillnaden är dock ändå 

såpass stor att det kan tänkas att den beror på något annat än ren slump. 

 

Figur 5 Totaltid 

Det finns en mängd möjliga förklaringar. Testpersonerna med tidsbegränsade dialogval 

kanske läser texten noggrannare och ser till att de förstår sig på situationen ordentligt innan 

de klickar vidare. Det skulle kunna tänkas leda till en positiv påverkan på spelarens 

immersion då uppmärksamhet beskrivs som en central del av immersion av såväl Murray 

(1997), Thon (2008) ,Ryan (2001), Jennet m.fl. (2008) samt Brown och Cairns (2004). En 

annan förklaring är att de kanske försöker förutse vilka typer av dialogval de kommer få och 

försöker bestämma sig i förväg.  

 

En annan möjlighet är att testpersonerna efter att ha gjort dialogval under tidspress tar en 

paus för att återhämta sig eller tänka igenom och reflektera över om de verkligen gjorde rätt 

beslut. Det är möjligt att en person som väljer ett dialogval under tidspress behöver mer tid 

på sig att reflektera över det i efterhand än vad en person utan tidspress behöver tid för att 

reflektera över det i sin helhet.  Exempelvis kan en person som väljer med tidspress behöva 

välja mer på känsla då hon inte hinner tänka igenom frågan och därmed kan hon i efterhand 

inte reflektera över sitt val på en rent logisk nivå som hon kanske skulle gjort utan 

tidspressen. Det skulle kunna ha en negativ effekt på immersionen i likhet med hur Douglas 
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och Hargardon (2001) beskriver att tyngre böcker tenderar att skapa mindre immersion då 

de kräver att läsaren ibland stannar upp och tänker igenom vad de har läst. 

Det här är givetvis bara rena gissningar och det går inte att komma fram till mer med den 

data som den här undersökningen samlat in. Oavsett varför denna skillnad i tid finns är den 

dock fortfarande intressant. Brown och Cairns (2004) beskriver tid som en viktig faktor för 

att immersion ska uppstå och ifall en sådan här tidsbegränsning kan få spelare att ta sig 

igenom ett spel långsammare skulle det teoretiskt kunna öka den immersionsnivå en spelare 

hinner uppnå under ett kort spel som spelas igenom under en spelsession genom att göra det 

längre. För att det ska fungera måste dock den positiva effekten av tiden vara större än andra 

eventuella negativa effekter tidsbegränsningen har på immersionen. 

I och med att tid påverkar immersionen kan man tycka att gruppen med tidsbegränsning 

borde ha en högre immersionsnivå. Eftersom detta inte är fallet kan det tänkas att 

tidsbegränsning i övrigt har en negativ inverkan på immersion. Speciellt om man tar i åtanke 

att ifall man bortser ifrån extremfallen så är immersionssnittet hos testgruppen utan 

tidsbegränsning klart högre. Men samtidigt är det inte rimligt att säga att tidsbegränsningen 

har sänkt immersionsnivån på grund av detta. Undersökningen har fortfarande väldigt få 

testpersoner som visar på en stor spridning som verkar bero på testpersonernas personliga 

preferenser. Extremfallen visar dessutom att en testperson kan ha väldigt låg 

immersionsnivå utan tidsbegränsning och att tidsbegränsningen inte förhindrar en hög 

immersionsnivå. Därmed blir slutsatsen ändå att frågeställningen inte kan besvaras utan att 

ett nytt test skulle behöva göras för att med någorlunda reliabilitet kunna visa vilken 

påverkan en tidsbegränsning på dialogval faktiskt har på ett spels förmåga att skapa 

immersionsnivå. Därmed blir slutsatsen ändå att frågeställningen inte kan besvaras utan att 

ett nytt förbättrat test skulle behöva göras för att med någorlunda reliabilitet kunna visa 

vilken påverkan en tidsbegränsning på dialogval faktiskt har på ett spels förmåga att skapa 

immersion. Det finns flera saker hos testet som skulle kunna förbättras bortsett från att 

endast öka antalet testdeltagare. Ett sätt vore att endast använda testpersoner med ett 

intresse för den här typen av spel för att minska en av faktorerna som kan ligga bakom den 

höga variansen bland testresultaten. Att medvetet försöka undvika moment i spelet som 

starkt påverkar vissa individuella testpersoner skulle också kunna minska spridningen och 

ge ett mer pålitligt testresultat. Exempelvis verkar den låga mängden bakgrundsberättelse i 

början av spelet ha påverkat spelupplevelsen för testperson U1 väldigt starkt och kraftigt 

begränsat hans immersionsnivå vilket i sin tur kraftigt påverkat testresultatet. En mer 

grundlig genomgång av hur testet skulle kunna förbättras finns att läsa i kapitel 6.3 framtida 

arbete. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Rapporten har som frågeställning på vilket sätt tidsbegränsade dialog påverkar ett spels 

möjlighet att skapa immersion. För att göra detta skapades ett kort dialogbaserat spel i två 

versioner. Den ena versionen har tidsbegränsning på dialogvalen och den andra har inte det.  

Därefter fick fem testpersoner testa den ena versionen och ytterligare fem testpersoner 

testade den  andra. Deras immersionsnivåer mättes efter spelsessionen med en enkät 

framtagen av Jennet m.fl. (2008). Efteråt fick de fylla i en ytterligare enkät skapad specifikt 

för undersökningen om hur de upplevde olika delar av spelet, främst delar som Brown och 

Cairns (2004) beskriver som viktiga för immersion samt frågor som i viss grad kunde visa på 

spelarnas upplevelse av tidsbegränsningen. Syftet med den andra enkäten var att användas 

för att förstå resultaten i den första enkäten i analysdelen av undersökningen och eventuellt 

kunna se hur tidsbegränsningen påverkat spelupplevelsen. Data om vilka dialogval som 

gjordes, hur lång tid det tog att göra dialogvalen och hur lång tid det tog för testpersonerna 

att spela igenom spelet samlades också in från testet. 

Efteråt analyserades  den data som samlats in. Immersionsnivåerna var i snitt 48,6 i 

gruppen utan tidsbegränsning och 48,4 i gruppen med. De stora individuella skillnaderna 

mellan testpersonerna inom grupperna gjorde dock att det var svårt att dra några faktiska 

slutsatser med någon egentlig säkerhet. Svaren i den andra enkäten pekade dessutom på att 

de stora skillnaderna framförallt verkade bero på personliga preferenser och upplevelser av 

spelets olika delar snarare än deras upplevelse av tidsbegränsningen. 

Det gick dock att se en mer markant skillnad i den tid det tog för testpersonerna i de olika 

grupperna att spela igenom spelet. Testgruppen med tidsbegränsning tog i snitt 462,15 

sekunder på sig jämfört med 343,74 sekunder i gruppen utan tidsbegränsning. Endast en av 

testpersonerna i gruppen utan tidsbegränsning var långsammare än någon i gruppen med 

tidsbegränsning, han var dock näst långsammast av alla. 

Det låga antalet testpersoner gör dock att reliabiliteten ändå måste sägas vara låg men 

skillnaden är så pass stor att det ändå mycket väl kan vara en effekt av tidsbegränsningen. 

Skillnaden i tid är speciellt intressant då Brown och Cairns (2004) menar att tid är en viktig 

faktor för att immersion ska kunna uppstå. Det innebär att ett kort dialogbaserat spel borde 

kunna göras mer immersivt av tidsbegränsade dialogval om det nu faktiskt gör spelet längre. 

Det utgår dock ifrån att tidsbegränsningen inte i övrigt har en negativ inverkan. 

Den enda egentliga slutsatsen som kunde dras är att ytterligare forskning behövs för att 

besvara frågeställningen vilken effekt tidsbegränsningen egentligen har på ett spels förmåga 

att skapa immersion.  
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Genus 

Undersökning handlar om att se hur en mekanik påverkar ett spels förmåga att skapa 

immersion hos spelare och där har genus kanske inte någon större roll. Mer intressant att 

studera ur ett genusperspektiv är dock spelet som skapats för och använts i testerna. 

Ett eventuellt problem är att spelet saknar karaktärer som uttryckligen beskrivs som 

kvinnor. Flera karaktärers kön nämns aldrig i spelet men ett antal karaktärer benämns 

explicit som män. Jag valde att låta de präster som arbetade åt kyrkan i spelet vara män av 

den anledningen att det passade berättelsen bättre. Jag övervägde att låta prästerna vara 

kvinnor men jag befarade att förekomsten av kvinnliga präster skulle få spelarna att se 

kyrkan i spelet som en mer progressiv och öppen organisation. Det står i motsats till bilden 

jag ville av en kyrkan som en stel, konservativ och bakåtsträvande organisation.  Det var 

viktigt att ge den bilden av kyrkan då demonens aningen extrema metoder för att bekämpa 

kyrkan annars skulle verka obefogade.  

Den karaktär huvudkaraktären träffar i slutet av spelet efter att ha dött lät jag också vara 

man. Det gjordes för att dra associationer till Sankte Per som ibland sägs vakta porten till 

himmelen i kristendomen. Syftet var att spelarna snabbt skulle förstå situationen och få en 

viss bild av karaktären utan att alltför mycket förklaring, vilket var en del av designfilosofin. 

Ingen av de övriga karaktärernas kön nämns, däribland huvudkaraktären, demonen och 

bartendern. Bartendern är en nästintill betydelselös karaktär och definierades knappt alls 

enligt designfilosofin i spelet att inte beskriva och förklara saker i onödan. Att explicit säga 

att karaktären var kvinna för att se till så det explicit fanns en kvinna med i spelet kändes 

dumt. 

Demonen är till skillnad från bartendern en viktig karaktär i berättelsen men jag lät även 

dess kön vara odefinierat. Jag tänkte mig demonen som en på sätt och viss omänsklig entitet 

som inte behövde något kön. För demonen är kön inte relevant, dess mål är att stoppa 

kyrkan med alla möjliga medel och det är allt som är relevant. I efterhand ser jag att göra 

karaktären till en kvinna hade haft den intressanta bieffekten att den ena sidan i konflikten 

hade bestått av män och den andra av kvinnor vilket hade kunnat ses som en metafor för ett 

krig mellan könen. Det är en intressant idé och hade kanske kunnat förhöja spelupplevelsen.  

Huvudkaraktärens kön lät jag vara odefinierat av den enkla anledningen att spelaren ska 

kunna se sig själv som huvudkaraktären. Ett eventuellt hinder för detta är dock 

röstskådespelet där en mansröst läser upp alla dialogval. Det är möjligt att den rösten tolkas 

som huvudkaraktärens röst.  

En olycklig följd av detta är att det kan vara möjligt att se berättelsen som en berättelse om 

män där kvinnor inte har någon plats. Det var givetvis inte avsiktligt men det är fortfarande 

problematiskt och spelets karaktärer borde kanske utformats annorlunda. 

6.2.2 Etiska och kulturella aspekter 

Schulzke (2009) beskriver hur ökad immersion kan förbättra inlärningen i spel. Det är något 

som med fördel kan användas för seriösa spel för att hjälpa människor att enklare lära sig 

diverse saker, en av anledningarna till att den här undersökningen gjordes till att börja med. 

Är det dock inte så att starkare immersion på samma sätt borde ge spelare starkare känslor 
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kring det som händer i spelet och immersivt spel kan tänkas i viss mån lära spelare att tycka 

vissa saker och sprida propaganda. 

I spelet som användes i den här undersökningen är moralfrågor ett fokus. Berättelsen 

handlar om en konservativ och auktoritär organisation som i viss mån kontrollerar 

mänskligheten. Organisationen bekämpas av en demon som använder sig extrema och 

moraliskt tveksamma metoder. Spelet utformades för att vara tvetydigt och att ingen sida 

skulle kunna ses som objektivt god eller korrekt men jag tvivlar på att mina egna värderingar 

kring ämnet ändå inte lyser igenom. Jag tycker ändå att spel som tar upp moral och 

värderingar är viktiga. Det kräver dock att spelare kan vara kritiska och tänka själv och att 

spel och andra verk skapas som hanterar dessa frågor från olika infallsvinklar. 

Vad som är mer problematiskt är dock kanske de värderingar som förs in i ett verk 

omedvetet. Exempelvis nämnde tre av tio testpersoner att de brydde sig mindre om det val 

där man valde mellan alkoholhaltiga drycker. Tanken var att spelaren skulle få definiera 

huvudkaraktären lite genom att bestämma vilken dryck den föredrar. I spelet ser det dock ut 

på det sättet att spelaren får välja mellan att beställa antingen öl eller whisky eller sitta tyst 

kvar och inte säga någonting. Alltså väljer man om huvudkaraktären, vilket kan ses som en 

själv, är en whiskydrickare, öldrickare eller socialt missanpassad. Valsituationen visar att det 

normala är att dricka alkohol. Vill man inte dricka alkohol så är man per automatik konstig. 

Det här visar på att i och med att spelutvecklingen går framåt och vi får mer immersiva spel 

så ställer det inte bara krav på spelarnas kritiska tänkande angående var de lär sig och de 

värderingar de stöter på, det blir också viktigare att spelskapare är medvetna och hur deras 

spel faktiskt ser ut och vilka värderingar de förmedlar. 

 

6.3 Framtida arbete 

Då arbetet misslyckades med att besvara frågeställningen skulle det kunna vara intressant 

att genomföra en ytterligare undersökning där man dragit nytta av misstagen i den här 

undersökningen.  

 

Skillnaden i totaltid mellan de olika grupperna visar på att tidsbegränsningen verkar ha 

någon form av påverkan på hur spelarna upplever och spelar spelet. En ytterligare 

undersökning som fokuserar på denna tidsskillnad hade kunnat vara intressant. Dels för att 

visa om denna skillnad faktiskt finns och beror på tidsbegränsningen och inte bara på 

individuella skillnader testpersonerna emellan men dels också för att se varför tidskillnaden 

uppstår och vad spelare gör under den extra tiden. Det hade kunnat kombineras med ett 

ytterligare immersionstest för att få ett svar på vilken påverkan tidsbegränsningen har på ett 

spels förmåga att skapa immersion. Brown och Cairns (2004) menar som tidigare nämnts att 

tid är en viktig faktor i immersion och om tidsbegränsningen orsakar en tidsskillnad så är 

det rimligt att anta att den orsakar en positiv immersionsskillnad givet att spelet oavsett 

spelas igenom i en session. Om immersionen inte påverkas som väntat hade en sådan 

undersökning förhoppningsvis kunnat svara på varför. 

Även om testet inte kan påvisa en skillnad hos immersionsnivån eller varför en sådan inte 

finns hade resultaten kunnat vara intressanta ur ett designperspektiv. Kan tidsbegränsade 
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dialogval få spelare att exempelvis läsa dialogen noggrannare eller reflektera djupare över 

dialogval så skulle det kunna vara användbart i sig oavsett påverkan på immersionen. 

Att göra ett nytt immersionstest för att besvara undersökningens frågeställning hade dock 

varit intressant i sig. Det finns en mängd lärdomar att dra från den här undersökningens 

misslyckanden för att få ett resultat med högre reliabilitet som förhoppningsvis går att 

generalisera.  

Först och främst skulle ett annorlunda spel kunna användas som är anpassat för att i högre 

grad passa alla spelare ungefär lika mycket och på så sätt minska spridningen på 

testpersonernas immersionsnivå. Detta kan till viss del göras genom att försöka undvika 

delar i spelet som kan påverka vissa av testarnas upplevelse negativt. Exempelvis så beskrivs 

i 6.2.2 hur spelet till viss del förmedlar att det är onormalt att inte dricka alkohol vilket kan 

störa de som är nykterister. På samma sätt beskrivs i 6.2.1 hur spelet eventuellt kan 

uppfattas som en berättelse om män där kvinnor inte har någon plats vilket mycket väl kan 

tänkas förstöra upplevelsen för vissa spelare. Spelet handlar också om en väldigt konservativ 

och moraliskt tveksam kyrka. Även om det kan tyckas uppenbart att det inte handlar om 

någon kyrka som finns i verkligheten är det möjligt att vissa religiösa människor kan känna 

sig ansatta på något vis vilket också skulle kunna tänkas påverka spelupplevelsen.  

Ett annat problem var att spelet till stor del saknade förklaringar och beskrivningar, speciellt 

i början. Det gjordes med målet att få in relativt mycket berättelse i spelet och fortfarande 

hålla det kort av praktiska skäl. U1 och M4 som hade väldigt låga immersionsnivåer beskrev 

det dock som ett problem att de inte förstod vad som hände i början av spelet. För att 

undvika detta är det förmodligen bäst att hålla berättelsen tydlig och lättförståelig när man 

gör en undersökning av den här typen. 

Även delar av spelet som påverkar spelupplevelsen positivt kan vara värda att undvika om de 

endast är positiva för en viss del av spelarna. U2 beskrev exempelvis att han gillade 

moralfrågor i spel och därav gillade vissa delar av spelet. 

Givetvis kan man inte undvika allt och det kommer ändå alltid att finnas individuella 

skillnader mellan testpersonerna och det är nog att rekommendera att ha en större 

testgrupp. Det kan också vara bra att begränsa testgruppen till testpersoner som har ett 

intresse av den här typen av textbaserade spel för att eliminera ytterligare en faktor som 

skapar spridning i resultaten.   

Ett annat misstag kan ha varit att undvika grafik i spelet. Immersionsenkäten har en fråga 

om hur testpersonerna upplevde grafiken. Eftersom att spelet saknar grafik på mer än en 

funktionell nivå så påverkas inte resultatet speciellt av en eventuell skillnad i hur 

testpersonerna upplever ett spels grafik beroende på de tidsbegränsade dialogvalen. Speciellt 

intressant skulle det vara att se resultatet i ett test med estetiskt tiltande grafik då 

testpersonerna i gruppen med tidsbegränsning tog längre tid på sig. Det kan betyda att de 

läste texten mer noga. Det är inte omöjligt att de också skulle studera grafiken mer noga och 

därmed uppskata grafiken mer. 

På samma sätt hade  det varit intressant att göra ett liknande test med ett spel som hade mer 

spelmekanik och möjlighet att förlora spelet. Några av frågorna i enkäten handlar om hur 

utmanande spelaren upplevde spelet och om de upplevde någon spänning över att förlora 

spelet. Några av testpersonerna beskrev att de upplevde viss sådan spänning och utmaning 
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men de flesta testpersonerna svarade så lågt som möjligt på dessa frågor och verkar ha varit 

medvetna om att det var omöjligt att förlora spelet. Därmed är det svårt att se om 

tidsbegränsningen har någon effekt på dessa immersionsfaktorer. 

Det finns dock en viss svårighet i att testa ett sådant spel då att inkludera möjligheten att 

förlora i spelet skulle leda till stor spridning i testsessionernas längd oavsett om testet 

avbröts vid förlust eller spelaren fick möjlighet att börja om från någon punkt i spelet. Tid, 

som tidigare nämnts, har enligt Brown och Cairns (2004) en stor påverkan på immersion. 

Det är dock inget oöverkomligt hinder. Stora testgrupper skulle exempelvis kunna sprida ut 

effekten. En annan möjlighet är att bara introducera en illusion av att spelet är svårt och går 

att förlora. 

Slutligen nämnde också testpersonen m5 att han var speciellt intresserad av val som han 

beskriver som att de kunde leda till action. De mer actionpackade valen hade kortare 

tidsbegränsning vilket kan vara en förklaring till detta. Det finns ingen som helst bevis för att 

det är på det viset men det hade kunna vara intressant att i vidare forskning titta på hur 

spelupplevelsen och spelares intresse för olika val påverkas av tidsbegränsningen på dem. 
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Appendix A -  Immersionsenkät 

Namn: 

 

Please answer the following questions by circling the 
relevant number. In particular, remember that these 
questions are asking you about how you felt at the end 
of the game. 
 

 

 

To what extent did the game hold your attention? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel you were focused on the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much effort did you put into playing the game? 

Very little 1 2 3 4 5 A lot 

Did you feel that you were trying you best? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you lose track of time? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel consciously aware of being in the real world whilst playing? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you forget about your everyday concerns? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent were you aware of yourself in your surroundings? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very aware 

To what extent did you notice events taking place around you? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

Did you feel the urge at any point to stop playing and see what was happening around 

you? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel that you were interacting with the game environment? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel as though you were separated from your real-world 

environment? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel that the game was something you were experiencing, rather 

than something you were just doing? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent was your sense of being in the game environment stronger than your 

sense of being in the real world? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

At any point did you find yourself become so involved that you were unaware you were 

even using controls? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel as though you were moving through the game according to 

you own will? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 



 II 

To what extent did you find the game challenging? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very difficult 

Were there any times during the game in which you just wanted to give up? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel motivated while playing? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you find the game easy? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel like you were making progress towards the end of the 

game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How well do you think you performed in the game? 

Very poor 1 2 3 4 5 Very well 

To what extent did you feel emotionally attached to the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent were you interested in seeing how the game's events would progress? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much did you want to “win” the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

Were you in suspense about whether or not you would win or lose the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

At any point did you find yourself become so involved that you wanted to speak to the 

game directly? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you enjoy the graphics and the imagery? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much would you say you enjoyed playing the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

When the game ended, were you disappointed that the game was over? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

Would you like to play the game again? 

Definitely not 1 2 3 4 5 Definitely yes 
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Appendix B -  Ytterligare enkät för grupp utan 
tidsbegränsning 

 

Kön:   Ålder:  Namn: 

Kände du att du brydde dig om valen du tog? 

 

 

 

Var det några val du brydde dig om mer än de andra? 

 

 

 

Vilka? 

 

 

 

 

Var det några val du brydde dig om mindre än de andra? 

 

 

 

 

Vilka? 

  



 IV 

Upplevde du någon valsituation som stressig? 

 

 

 

 

 

Kände du att du förstod gränssnittet? 

 

 

 

 

 

Kände du någon empati med karaktärerna? 

 

 

 

 

 

Stötte du på något problem i spelet eller var det något i övrigt som störde 

spelupplevelsen? 
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Appendix C -  Ytterligare enkät för grupp med 
tidsbegränsning 

 

Kön:  Ålder:  Namn: 

Kände du att du brydde dig om valen du tog? 

 

 

 

Var det några val du brydde dig om mer än de andra? 

 

 

 

Vilka? 

 

 

 

 

Var det några val du brydde dig om mindre än de andra? 

 

 

 

 

Vilka? 

  



 VI 

Upplevde du någon gång att du inte hann med att göra ett medvetet val? 

 

 

 

Upplevde du någon valsituation som stressig? 

 

 

 

Kände du att du förstod gränssnittet? 

 

 

 

Kände du någon empati med karaktärerna? 

 

 

 

 

Stötte du på något problem i spelet eller var det något i övrigt som störde 

spelupplevelsen? 
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Appendix D -  Utdrag ur berättelsen 

Följande korta utdrag utspelar sig efter att spelarkaraktären tagit sig till en kyrka för att bli 

kvitt den demon som spelkaraktären är besatt av. Efter att en präst öppnat porten och bjudit 

in spelarkaraktären har spelaren här valt att stanna i dörröppningen. 

Efter några sekunder hör du prästens röst: "Kom in, kom in. Stå nu inte där ute i regnet och frys." 

Rösten i ditt huvud fäller också en kommentar: "Det vore extremt dumt och misstänksamt att 

springa iväg nu, för att inte tala om kallt..." Du verkar inte kunna hejda dig utan går in genom 

porten, nästan av dig själv. 

Kyrkan är svagt upplyst utav tända ljus utspridda här och var. Den gamle prästen leder in dig i ett 

enkelt möblerat sidorum. Där finns ett träbord och fyra stolar. "Var vänlig och sitt, jag är snart 

tillbaka säger prästen och börjar röra sig ut ur rummet. 

Efter att spelaren läst denna text kommer följande dialogval: 

"Men, vart är du på väg?" 

Sätt dig. 


