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Sammanfattning 
 

Detta arbete gick ut på att undersöka ifall två spelmekaniskt identiska spelprototyper 

med två olika grafiska stilar kunde påverka en spelares uppfattning av spelupplevelsen. 

Syftet var inte att undersöka hur det påverkar utan om det påverkar. Arbetet utgick 

ifrån att undersöka grafiska stilar, skapa två spelprototyper samt undersöka och bryta 

ner spelupplevelsen med hjälp av Swinks bok om Game Feel. Åtta respondenter deltog 

i speltest och intervjuer vilket ledde till data som kunde konstatera att en grafisk 

presentation, en grafisk stil, påverkar en spelares upplevelser av ett spel. Datan kan 

inte påvisa hur, däremot att det sker något, trots mekaniskt identiska spel. För 

framtida forskning vore det intressant att använda ett större och mer komplext spel för 

att ge ett längre och mer naturligt speltest för respondenterna samt för att likna de spel 

som finns tillgängliga i handeln idag. 

Nyckelord: Spelgrafik, Stil, Gameplay, Spelupplevelse, Pixelgrafik, Målerisk 
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1 Introduktion 

 
Den här rapporten kommer att handla om digitala spel och spelarens relation till 

spelgrafiken. Vi kommer att undersöka om grafik, grafisk stil och förväntningar påverkar den 

slutliga spelupplevelsen.  

Inom spel finns något som kollektivt kallas för modifikationer eller mods. En mod till ett spel 

kan vara allt ifrån att byta ut en ljudeffekt till att leverera helt nya spelupplevelser i form av 

nya spellägen. Vissa modifikationer är stora nog för att bli helt egna spel, som Counter-

Strike (1999), som enligt Gameguru.in är ett av 2000-talets största e-sports spel. Counter-

Strike tillåter spelare att installera modifikationer. Spelare kan byta ut utseende på sina 

vapen, ändra ljudeffekter eller uppdatera texturer i spelets banor. En anonym 

forumanvändare på siten SK-Gaming skrev följande, angående en mod som ändrade 

spelarmodellen till vänsterhänt; ” the skin feels better when playing”. (Ordet skin, (svenska, 

hud) är en term för modifikationer som, oftast, endast ändrar det visuella utseendet, alltså 

”huden”). Forumanvändaren upplevde att det kändes bättre att spela spelet som just 

vänsterhänt. Personens förväntningar matchade det visuella. 

I SVT-programmet Hjärnstorm (2007) får vi se Henrik Fexeus utföra ett experiment som 

bygger på grafik och förväntningar. Exemplet Fexeus tar upp är en läskedryckssort som får 

sina etiketter ersatta med två nya varianter. En svart etikett med cirklar och ett A på och en 

svart etikett med trianglar och ett B på. Drycken är fortfarande densamma i båda flaskor. 

Deltagarna får sedan provsmaka båda flaskorna och säga vilken som är godast. Fexeus gör 

antagandet att A-flaskan kommer att innehålla den läsk som folk anser vara godast. Vilket 

också var fallet, 90 % av deltagarna valde A-flaskan som godast. 

Fexeus förklarar detta med att vi människor påverkas av enkla geometriska former och att vi 

finner, i detta fall, cirklar behagligare än trianglar. Fexeus byggde även upp deltagarnas 

förväntningar genom att kommentera dryckerna när de presenterades. ”En del vill inte 

dricka upp och ni behöver inte det heller,” säger han till deltagarna angående B-drycken. Här 

skapas förväntningar kring en produkt och det kopplas ihop med de geometriska formerna, 

grafiken, vilket får deltagarna att uppleva olika smaker ifrån en och samma dryck.  

Rapporten undersöker ifall två grafiska stilar, applicerade på en spelmekaniskt identisk 

prototyp, kan ge upphov till olika spelupplevelser. Rapporten undersöker om dessa två 

spelprototyper upplevs som samma eller helt olika spel, om de erbjuder olika typer av 

spelupplevelser.  

Syftet med detta arbete är att ge spelutvecklare en ökad förståelse hur grafiska stilar kan 

användas för att förbättra spelupplevelsen hos spelaren. 
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2 Bakgrund 

Denna rapport kommer att analysera begrepp som ”grafisk stil” och ”spelupplevelse” för att 

mäta och analysera resultat samt sätta dem i en kontext som går att tolka på ett lämpligt sätt. 

Vi behöver begrepp som ”grafisk stil” och ”spelupplevelse” för att kunna uttrycka oss om spel 

i den här rapporten. Termerna grafisk stil och spelupplevelse är centrala delar i 

problemformuleringen och återfinns även i stor del i undersökningens intervjuer med 

respondenterna. Med dessa begrepp klargjorda får vi då en möjlighet att sätta spelares 

tankar i ord som går att mäta och förstå. För att granska och analysera den data som 

intervjuerna gav upphov till kommer begreppen ”grafisk stil” och ”spelupplevelse” definieras 

och analyseras här i bakgrunden. 

2.1 Grafisk stil 

 

Datorspel har länge haft grafiska element i sig. De tidigaste datorspelen som enbart bestod 

av text innehöll också en grafisk stil. Bokstavstecken och siffror kan tillsammans bilda en 

egen stil. Ett tecken är ju även en form av grafik, även om det inte är visuella 

representationer så bildar bokstavstecknen en stil som är identifierbar. Det är enkelt att 

skilja mellan ett textbaserat spel ifrån ett modernt förstapersonsspel. Även mellan olika 

textbaserade spel så kan vi identifiera grafik. Olika typsnitt i text är olika former av tecken 

som i sin tur är grafik. Olika typsnitts representation av tecknet ”A” kan se helt olika ut tack 

vare olika stilar. Det är grafiken som gör det möjligt för spelare att interagera med ett spel. 

Det bör tilläggas att det finns undantag, spel som saknar helt grafiska element och som riktar 

sig till blinda, men det är inte det vi kommer fokusera på men det är viktigt att notera att 

digitala spel kan existera även utan grafik.  

Spelgrafiken kan förmedla var spelaren befinner sig, vad spelaren bör göra härnäst för att 

avancera i spelet, vilka hot det finns i miljön, stämningen i spelet och så vidare. Grafiken blir 

en del av den spelupplevelse spelaren får baserat på hur spelaren interagerar med spelet. 

Men just denna grafik kan gestaltas på olika sätt. På samma sätt som olika konstnärer har 

individuella uttryck som gör det möjligt för oss att känna igen deras stil så kan spel ha olika 

grafiska stilar. Jon D. Muller (1976:129) säger följande om vad ordet grafisk stil betyder; 

In art, style refers to the interplay of form, structure and expression. There 

are certainly many other aspects to art. Any given art style exists in a physical, 

social, and cultural environment of great complexity. These, too, are vital 

concerns of anyone who wishes to explain an art style. 

Muller menar att en stil är kombination av både det fysiska uttrycket men också hur det 

hänger samman i sociala och kulturella sammanhang. Spelmediet i sig har en rik historia 

som tillsammans med de övergripande sociala och kulturella aspekterna bidrar till hur 

grafiska stilar formas i spel. 

Ordet stil enligt boken A World History of Art av Hugh Honour & John Fleming (2009:13) 

härstammar ur ordet stylus, som var antika Roms skrivverktyg. Detta ord användes som en 

metafor för att beskriva hur man talade inför publik, på vilket sätt och för vilket ändamål och 

vid vilken tillställning. Vi kan på så vis föreställa oss att ett tal kunde ha olika stylus, eller 

stilar, baserat på vem det var till för, vart och när. 
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Honour och Fleming fortsätter med att förklara att en grafisk stil kan vara, likt skrift, ett 

speciellt sätt att skriva på, ett speciellt sätt att rendera motiv på eller användande av olika 

färgscheman. Men de menar också att en grafisk stil kan visa på en konstnärs syn på livet i 

stort. Honour och Fleming (2009:13) skriver även att stilar är också skapade av konstnärer 

och kreatörer men blir ofta definierade av icke-skapare eller konstnärer, som söker att 

klassificera saker i fack. Även att dessa stilar och dess benämningar inte oftast är något som 

konstnären eller skaparen är medveten om när en stil etableras. 

 

Honour och Fleming (2009:14) nämner ett exempel om naturalismens konstnärer. 

Naturalismen är då en konststil som går ut på att förmedla den grymma verkligheten såsom 

den faktiskt ser ut och på ett kompromisslöst sätt. Verkligheten skulle inte förskönas eller 

simplifieras, den skulle avbildas såsom den faktiskt såg ut. Naturalismens sätt att gestalta 

verkligheten blev ett av dess kännetecken. Magnus Haake (2009) menar även att en grafisk 

stil kan definieras hur mycket eller litet lagd den är mot realism. Haake menar att stilar 

pendlar mellan att vara realistiska eller stilistiska. Även hur detaljrik en grafisk stil är något 

som definierar en grafisk stil menar Haake. 

 

Detta är instrument vi kan använda för att definierar spelgrafik. Vi kan analysera ett spel 

utifrån hur detaljrik grafiken är samt hur naturalistisk den är. Representerar spelets grafik 

verklighetens realism eller en tolkning av verkligheten? Vilka säregna drag finner vi, är de 

unika för spelindustrin eller går det att finnas i andra konstformer? 

2.1.1  

Nedan kommer två olika stilarter diskuteras. Målerisk och pixelgrafisk stil. Dessa två stilar 

definieras utifrån det här projektets ramar och inspirationskällor. Dessa två stilar är inte 

några konsthistoriskt definierade stilar utan stilar som är definierade utifrån just det här 

projektet. Detta för det skall skapas en enkel distinktion och definition mellan de två grafiska 

stilar som har producerats.   

2.2 Målerisk spelstil vs pixelgrafisk spelstil 

Artefakten som skapades, det vill säga spelprototyperna, var ett spel i form av sidoskrollande 

plattformsspel, där allt visas 2D och i X- och Y-led. Spelaren kan hoppa, attackera och måste 

undvika fienders attacker samtidigt som man själv besegrar dem med sin spelaravatars 

vapen. Detta kommer gestaltas i form av en vardera unik grafisk stil baserad på grafiska 

stilar från existerande spel i spelmediet. Jag kommer namnge dessa grafiska stilar målerisk 

spelstil och pixelgrafisk spelstil. Namnet på dessa stilar och deras definitioner är framtagna 

just för denna rapport och är alltså inte vedertagna stilar. Detta för att få rena begrepp som 

är enkla att förstå i kontexten av denna rapport. 

 

För denna rapport är den pixelgrafiska spelstilen inspirerad av estetik i äldre spel. Den 

pixelgrafiska spelstilen är färgglad och hämtar stor inspiration Popful Mail (1995) och Super 

Mario Bros. (1985). Den grafik vi finner i dessa två spel är av fantasy art med figurer och 

miljöer som vi inte finner i verkliga livet. I Super Mario Bros. så förekommer även terräng 

och block som svävar till synes i luften. Sådana grafiska element är vanligt förekommande 

bland äldre spel och kommer bibehållas i den pixelgrafiska spelstilen för att stärka intrycket 

av att grafiken är inspirerad av äldre spel.  Båda spelens grafiska element är dock tydliga så 

att vi som åskådare lätt kan idenitifera vad för objekt som är representerade i spelen. 
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Skogarna i Popful Mail är tydliga och vi förstår att det är normala träd. Likaså byarna och 

bergen som förekommer i spelet. På samma vis kommer den pixelgrafiska spelstilen att 

konstrueras. 

Målerisk spelstil är benämningen för den andra grafiska stilen. Denna grafiska stil hämtar 

inspiration ifrån spelet Limbo (2010), där siluetter och suggestiv grafik går före en ren och 

tydlig visuell representation. Grafiken är gåtfull och mörk snarare än färgglad som nämnts 

om den pixelgrafiska spelstilen. Miljöerna är mindre detaljrika och mer abstrakta i den 

måleriska spelstilen. Detta är något vi kan koppla till de moderna indiedatorspelen, där 

ensamma kreatörer, eller oerhört små utvecklingsteam, tvingas hitta effektiva sätt för få 

minimal grafisk representation att kännas större än vad det egentligen är. Limbo är ett 

sådant spel där grafiken är avskalad och enkel men berättar ändå mycket om spelets miljöer 

och spelets tematik. Dessa två stilar togs fram för att vara distinkta mot jämtemot varandra 

och för att tilltala två olika typer av spelare. Den pixelgrafiska spelstilen riktar sig mot 

spelare som föredrar eller uppskattar äldre spel och dess estetik medan den måleriska 

spelstilen är riktad mot spelare som föredrar nyare och modernare spel med ett annorlunda 

uttryck. 

Dessa termer för de grafiska stilarna, för denna rapport, används inte för att gradera kvalitén 

på grafiken utan för att särskilja de två uttrycken. Det som graderas med dessa två begrepp 

är snarare det som Haake (2009) föreslår, att vi kan förstå de grafiska stilarna med hjälp av 

att undersöka hur realistiska de är och hur detaljrika de är. Den måleriska spelstilen är då 

mindre realistisk och detaljrik medan den pixelgrafiska spelstilen är mer realistisk och 

detaljrik. Ingen av stilarna kommer dock närma sig fotorealism och de grafiska stilarna 

kommer vara formgivna för att passa spelupplevelsen. Båda grafiska stilarna är baserade i 

fantasy då detta passar spelets mål och spelmekanik. 

2.2.1 Målerisk spelstil definierat 

Målerisk spelstil definierar jag som en grafisk stil där representationen av objekt och världen 

är mindre realistiska. Former på natur och objekt behöver inte följa en realisitsk form utan 

en trädkrona kan exempelvis representeras av en kub. Samt likt namnet antyder är denna 

stil målad, detta för att skilja sig från den pixelgrafiska stilen. Grafiken är formad på ett 

sådant vis att den abstrakta världen låter spelaren själv fylla i detaljer angående 

detaljrikedom och hur världen presenteras. Istället för realistiskt återgivning av säg, ett träd, 

så lämnas mycket öppet för tolkning och grafiken kommer bygga mer på siluetter och former 

av objekt än detaljrikedom och trogen återskapning. 
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Figur 1 Skärmdump ifrån spelet Limbo. 

En enkel streckgubbe och en avancerad läkardocka kan båda två förmedla känslan av att vi 

betraktar en människa. Men uttrycket är annorlunda. En streckgubbe är enklare än en 

anatomiskt korrekt modell men båda representerar samma sak; en människa. Detta är vad 

den enkla prototypen handlar om. Att representera saker i dess enkla form och låta 

betraktaren tolka vad grafiken representerar. 

Som nämnt tidigare så skall stilen kännas som en personlig stilart. Den grafiska stil jag 

utvecklar kommer inte vara en personlig stilart då jag som kreatör är för okänd för att mitt 

namn skall attribueras till en grafisk stil. Målet är snarare att få den grafiska stilen att 

upplevas som att en konstnär med en vision stått bakom rodret som bryter mot genretypiska 

grafiska stilar. Detta kan vi se i figurexemplet ovan, spelet Limbo liknar inte det typiska som 

kan förväntas ifrån ett plattformsspel. 

Den måleriska grafiken är tänkt att tilltala spelare som har sina preferenser i indiespel och 

moderna plattformsspel som Canabalt (2009), Braid (2008) och Limbo (2010) samt 

moderna grafiska stilar som i spel som The Binding of Isaac (2011), Ridiculous Fishing 

(2013) och Rymdkapsel (2013). 

 

2.2.2 Pixelgrafiskt spelstil definierat 

Med pixelgrafik menas grafik som först och främst är uppbyggda av pixlar. Nu är nästan alla 

datorskärmar pixelbaserade så i teorin skulle detta betyda att alla spel är pixelgrafik. Men 

med termen pixelgrafik så avses just grafik där pixlarna är så pass stora (att upplösningen på 

skärmen är så pass låg, så vi kan se de pixlarna med blotta ögat) och pixlarnas fyrkantighet 

går att se tydligt. Att kunna se och urskilja dessa pixlar tydligt är vad som definierar 

pixelgrafik. Detta är då i likhet med många äldre spel, vars skärmupplösning var så låg att 

det går med lätthet urskilja varje individuell pixel som grafiken består av. Det är detta den 
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moderna pixelgrafiken hämtar inspiration ifrån, dessa begräsningar i form av 

skärmupplösning och att just visa upp pixlarnas grovhet. Detta är i kontrast mot många 

moderna spel där den grafiska presentationen ofta är anpassad för att erbjuda en så mjuk 

och högupplöst upplevelse som möjligt. En spelutgivare som står för utvecklingsbudget hos 

en spelutvecklare har som mål att sälja en produkt. Denna produkt måste vara 

konkurranskraftig, utgivaren vill såklart sälja spelet, och detta görs ofta genom att visa upp 

avancerad grafik. Detta skiljer sig från äldre spel, som ofta var lågupplösta pixelmässigt och 

grova i sitt uttryck. Ett modernt spel med stor budget vill visa upp att de har en modern 

grafisk stil som visar på kreatörernas vassa sinne för grafik och grafiska effekter och att det 

finns en möjlighet för spelaren att bli förtrollad av alla effekter och grafiska under. 

Detta är relevant för mitt projekt då 2D pixelgrafik är en billigare metod att framställa än 

modern avancerad 3D grafik. För mig personligen innebär det att det blir enklare och 

effektivare att framställa grafiken utan att dess kvalité sjunker alltför mycket. Ett spel i 

pixelgrafisk spelstil och ett spel i målerisk spelstil kan tillhöra samma spel och samma genre, 

men vara utformad för att tilltala två olika målgrupper. 

Pixelgrafisk stil, för denna rapport, definierar jag som en grafisk stil där först och främst, 

grafiken är uppritad av pixlar och har en låg upplösning så varje pixel blir tydlig och 

urskiljbar. En sidoeffekt av denna låga upplösning är att grafiken kan uppfattas som mer 

”inzoomad” jämfört med den måleriska stilen. Den grafiska representationen av objekt och 

världen i sig är formgivna på att återge så mycket som möjligt av de detaljer vi förväntar oss 

när vi ser, exempelvis, ett träd i ett spel. Den här grafiska stilen kommer att fokusera på 

presentera en detaljerad och mer realistiskt värld (än den måleriska spelstilen) där spelaren 

får alltmer berättat genom spelgrafiken. Exempelvis om miljöer, materialkänsla och 

liknande. Eftersom grafiken är producerad i en låg upplösning och att varje pixel blir synlig 

kontrasterar detta mot den måleriska stilen som är mer högupplöst och det blir enklare att få 

fram ett måleriskt uttryck. Här utnyttjas begränsningarna, den låga upplösning, till sitt 

yttersta för att gestalta de grafiska element som finns i prototypen samtidigt som det ger den 

grafiska stilen en känsla av ett äldre pixelbaserat spel. 

Den grafiska pixelgrafiska spelstilen är hämtad utifrån genrekonventioner och 

förväntningarna av dem. Pixelgrafik återfinns ofta i spel ur plattformsgenren, därför var det 

naturligt att en stil baserad på denna pixelgrafik skulle tas fram då det är enklare att följa 

genrekonventioner och förväntningar av denna grafiska stil. 

Denna pixelgrafiska stil kommer vara en av stilarna i mina prototyper. 
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Figur 1 En skärmdump från spelet Popful Mail, med genretypisk fantasy i 
pixelgrafik. 

 

Att den här prototypen är just av pixelgrafisk natur är för att den är tänkt att locka till sig den 

målgrupp som har sina preferenser i gamla plattformsspel. Spel som Super Mario Bros., 

Popful Mail (1995), Mega Man (1987), Super Metroid (1994) och Another World (1991). 

Här får vi två grafiska stilar som riktar sig till två olika målgrupper. Spelprototyperna 

kommer vara identiska med varandra rent spelmekaniskt men deras visuella uttryck 

kommer skilja sig från varandra genom dessa två grafiska stilar. 

2.3 Spelupplevelsen 

Spelupplevelsen är det primära fokus i undersökningen. Målet är att undersöka ifall det 

upplevs en skillnad i själva spelupplevelsen mellan de två föreslagna prototyperna. 

Denna känsla av att kontrollera ett spel, spelupplevelsen, är svårdefinierad och högst 

personlig. Vi måste förstå vad det är för upplevelse, ifall vi skall undersöka och se skillnader i 

spelupplevelsen mellan två prototyper. Vi behöver en grund att stå på. 

 

Steve Swink, författaren bakom boken Game Feel: A Game Designer’s Guide to Virtual 

Sensation (2009), använder över tre hundra sidor med att definiera just känslan av att spela 

ett spel. Det är viktigt att poängtera att detta inte är en forskningsrapport eller analys utan 

en textbok med Swinks teorier om just spelupplevelsen. Anledningen till att jag väljer just att 

hämta definitioner ifrån denna bok är för att den definierar spelupplevelsen på ett bra sätt 

som är hanterbart och användbart just för denna rapport. 

Swink börjar med att förklara att alla spelare har egna ord och egna sätt att definiera 

spelupplevelsen på. Han konstaterar att samtidigt är alla dessa rätt. Detta för att spelkänslan 



 - 8 - 

är lika bred som det finns sätt att spela ett spel på. Spelupplevelsen består inte av en känsla 

utan av flera. Swink föreslår fem känslor som spelupplevelsen, dessa uppstår när en spelare 

spelar spel; 

 

The aesthetic sensation of control. The pleasure of learning, practicing and 

mastering a skill. Extension of the senses. Extension of identity. Interaction 

with a unique physical reality within the game. Of these five experiences, no 

single experience encompasses game feel. Rather, game feel is all of these 

experiences simultaneously. (Swink, 2009:33) 

Spelupplevelsen är en kombination av flera olika känslor och upplevelser samtidigt. Känslan 

att styra spelet, njutningen att lära sig och bemästra spelet, ens utökande sinnen och ens 

utökade identitet i förhållande till spelet samt interaktionen med en unik fysisk verklighet är 

de faktorer som Swink menar att de bildar spelupplevelsen. 

Således måste vi fokusera på respondenternas hela intryck när vi analyserar deras tankar 

kring spelupplevelsen och hur det kändes att spela spelet. I vilket sammanhang spelar de 

spelet, hur de upplevde svårighetsgraden (att bemästra spelet), kunde de relatera sig 

personligen till spelet (förlängd identitet) och så vidare. 

 

Vi kan undersöka dessa fem faktorer och se ifall de skiljer prototyperna emellan och mellan 

varje spelare. Hur upplever varje spelare just känslan av att styra spelet? Bättre eller sämre 

än den andra prototypen? Eftersom spelprototyperna är vara spelmekaniskt identiska kan vi 

använda dessa fem faktorer för att jämföra prototyperna emellan och undersöka ifall den 

grafiska stilen har påverkat respondenterna att uppleva en skillnad i spelupplevelsen. 

Detta är den centrala frågan som kommer diskuteras närmare i problemformuleringen. 

 

Förväntningar spelar även stor roll i spelupplevelsen. Vi kan ha förväntningar utifrån ett 

spels audiovisuella presentation och vi kan ha förväntningar av dess placering i en genre. Vi 

kan illustrera detta med två exempel. Just förväntningar på grafisk stil kan exempelvis vara 

ett spel som målar upp en cyberpunk- och framtidsdystopisk miljö i spelets trailers och 

skärmdumpar. Personer som är vana vid cyberpunk science fiction kanske då förväntar sig 

att spelet ska behandla det som just cyberpunk-genren ofta behandlar; klasskillnader, 

företag med mer makt än regeringen, transhumanism, upplöst integritetsskydd och så 

vidare. Men om spelet visar sig vara en simulation där spelaren skall driva en spelstudio i en 

mörk framtid och att grafiken endast är dekorativ för spelupplevelsen så är det lätt att se hur 

folks förväntningar kan färga av sig på spelupplevelsen. En spelare förväntar sig en viss typ 

av upplevelse men får en annan. Detta är troligen oftast negativt för spelaren. Det kan dock 

bli en poäng om det görs med finess. Ett spel kan lägga upp förväntningar kring en grafisk 

stil och sedan bryta mot mönstret för att hävda en poäng eller väcka en ny tanke i 

spelupplevelsen och på så vis överraska och förundra spelaren.  

 

Detta leder även in på genreförväntningar. Likt exemplet ovan med cyberpunk så kan ett 

spels placering i en genre, eller vilken genre den grafiska stilen liknar, medföra att vi 

förväntar oss en viss typ av upplevelse. Skulle ett strategispel marknadsföras med stora 

kartbilder och länder som krigar mot varandra på en jordglobsliknande karta, så tros nog de 

flesta att detta är ett strategispel på en global skala. Skulle spelaren sedan istället spela som 

en infanterist i dessa slag så skulle nog spelare bli fundersamma över vad spelet skickar för 

signaler om sin genre. 
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Dessa två, de grafiska förväntningar och genreförväntningar går in i varandra och det är 

svårt att se hur de skiljs åt. Det går att säga att grafiska förväntningar kan vara såsom att vi 

ser en stor panoramabild på en stad i ett spel, fyllt med bilar och folk som rör sig, så kan vi 

förvänta oss möjligheten att utforska och röra oss runt i denna stad. Medan de genremässiga 

förväntningar styrs mer av de spel som en viss genre är uppbyggd av. Om ett spel 

presenteras, eller antyds, tillhöra en viss genre så kommer vi förvänta oss att vissa 

genrekonventioner är närvarandra eller bryts på ett intressant sätt. Detta kan vara då en 

spelmekanisk genre såsom strategispel eller en visuell genre såsom fantasy och science 

fiction. 

 

Spelupplevelsen kan summeras som en produkt som består av många beståndsdelar, där 

ingen är dominant och alla bidrar till helheten. 

1. Swinks fem faktorer. Känslan av att kontrollera spelet. Njutningen av att lära, öva och 

bemästra färdigheter. Utökning av sinnena. Förlängning av identitet och interaktion 

med en unik fysisk verklighet i ett spel. 

2. Förväntningar av grafisk stil 

3. Förväntningar av genre 

 

2.3.1 Förväntningar på spelgrafik och spelgenrer 

Genrer inom spel är, enligt Diane Carr (2006:15), ett sätt för skapare och mottagare av spel 

att klassificera vad ett spel erbjuder för spelupplevelse. Om vi skulle söka efter ett spel inom 

racinggenren så vill vi som spelare se ett spel som låter oss just spela som en förare. Dessa 

genrer är hela tiden i ständig omformulering menar Carr och de som bestämmer vad en 

genre ska vara är både skapare och mottagare.  

Med genrer kommer även förväntningar för dessa genrer. Carr säger följande ”Steve Neale 

(1980) argued that genres were not simply about the qualities of the film texts, but ’sets of 

expectations, orientations and conventions.”. Genrer bygger inte enbart på vad som 

presenteras utan även på förväntningar och konventioner inom genren. Carr (2006:17) 

menar även att fler och fler spelare väljer och värderar spel utifrån den audiovisuella 

representationen. Grafik, ljud och berättelse spelar bland annat en stor roll för många 

spelare. 

Förväntningar och konventioner inom genrer och spelarens värderingar av grafik, ljud och 

berättelse gör att dessa två möts. Med en genre kommer inte bara vissa förväntningar på 

spelmoment utan även på det grafiska. Den aspekten letar sig in den andra. I en spelgenre 

finns det både förväntningar på det spelmekaniska och det grafiska. En spelare som väljer ett 

fantasyrollspels förväntar sig kanske att få se och slåss mot en drake eller två i spelet. Kanske 

mindre möjligheten att köra runt en sportbil. Sportbilar tillhör inte konventionerna eller 

förväntningarna i fantasyrollspel. Drakar är desto vanligare.  

På detta vis formar en spelare sina förväntningar på ett spel, hur det skall spelas och hur det 

skall se ut redan innan spelet ens har startats. Det finns vissa konventioner som är 

associerade med genren som spelaren förväntar sig att spelet ska hålla eller bryta mot, 

beroende på vad löftet om spelet är (ett seriöst fantasyrollspel eller en parodi på 

fantasygenren). Spelarens förväntningar kommer tas i åtanke i skapandet av de två grafiska 

stilarna för prototyperna. Ena (den pixelgrafiska spelstilen) kommer att rikta sig mot det 

genretypiska och det som förväntas, det vill säga att det märks att inspirationen är tydligt 
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hämtad från äldre spel. Den andra stilen (den måleriska spelstilen) kommer att vara mer 

modernt och erbjuda en annan tolkning av det hela, då uttänkt för en publik som förväntar 

sig något annorlunda eller inte är strikt ute efter spel som följer genrekonventioner, det vill 

säga spelare som är intresserade av moderna indiespel. Carr påstår även att genrer inom spel 

är, om inte alltid så väldigt ofta, hybrider. Ett spel i förstapersons vy med fokus på action 

kanske ibland låter spelaren lösa ett pussel genom att dyrka ett lås. Här kanske spelet 

hämtar ifrån från pusselspelsgenren med dyrka-lås-mekaniken. Ett annat exempel vore 

romantiska komedier inom film. Det innehåller både delar från komedigenren men även 

från romantikgenrer. Det uppstår väldigt ofta hybrider och detta är viktigt att förstå när vi 

analyserar data från speltesterna av prototyperna, för att vi ska förstå vad spelarna kommer 

ifrån och vad de förväntar sig. 

Detta, för att undersöka ifall en spelares förväntningar och uppfattning av grafisk stil 

förändrar eller påverkar spelupplevelsen mellan de två prototyperna. 
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3 Problemformulering  

Kan den grafiska stilen påverka en spelares spelupplevelse? Undersökningen kommer 

behandla två spelprototyper med två olika grafisk stilar. Prototyperna är spelmekaniskt 

identiska och det undersökts ifall dessa två prototyper uppfattas som olika spelupplevelser 

och ifall själva spelmekaniken upplevs annorlunda prototyperna emellan. 

Dessa spelprototyper kommer vara ett spel i form av ett 2D-plattformsspel i fantasygenren 

där spelaren spelar som en krigarhjältinna. Spelet kommer utspela sig i en fantasygenre skog 

som är fylld av vegetation. Målet är att utrota alla fiender som befinner sig på den aktuella 

nivån. Spelaren har möjlighet att röra sig i X- och Y-led vilket tillåter spelaren att röra sig 

vertikalt för att hitta och besegra alla fiender. Spelarens tillvägagångssätt för att besegra 

dessa fiender är att svinga ett svärd för att besegra fienderna. Spelaren har fem livspoäng och 

ett livspoäng deduceras ifall spelaren nuddar en fiende eller blir träffad av deras offensiva 

attackanimation. 

Dessa två prototyper innehar två distinkta grafiska stilar. En målerisk spelstil och en 

pixelgrafisk spelstil enligt hur jag definierade dem tidigare. Prototyperna kommer att vara 

sidoskrollande plattformsspel likt Super Mario Bros (1985) eller Popful Mail (1995). Tanken 

med prototyperna är att de skall tilltala en tänkt målgrupp. Målgruppen skall reagera mer 

positivt till den prototyp som är riktad till dem än den som inte är riktad mot just den 

målgruppen. 

Kan dessa två spelprototyper, båda identiska spelmekaniskt, erbjuda en annorlunda 

upplevelse, enligt Swinks fem kritierier? Uppfattas de som olika spel eller ha en annorlunda 

feedback i spelkontrollen? Kan en uttänkt grafisk stil anpassad för en speciell avsändare ge 

ökad inlevelse i ett spel och på så vis förändra uppfattningen av spelupplevelsen? Eller är det 

så att respondenterna direkt förstår att det är samma spel iklädd i olik skrud? 

Detta är något som undersökningen kommer försöka ge svar på. Prototyperna kommer 

ställas emot varandra, för att vi på så vis ska kunna jämföra något som är identiskt och ändå 

se ifall något upplevs erbjuda skillnader i spelupplevelsen. Om det finns preferenser till 

någon av prototyperna så vill vi ta reda på varför. Vad är det som gör att känslan blir 

annorlunda? Är det grafiken? Frågor som kommer ställas kommer relateras till de fem 

faktorer Swink föreslog att spelupplevelsen är uppbyggd av.  
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3.1 Metodbeskrivning 

Min metodbeskrivning består av tre delar. Arbetsmetod, utvärderingsmetod och 

urvalsgrupp.  

3.1.1 Arbetsmetod 

Skapandeprocessen där jag producerade de två artefakter, två spelprototyper. De här två 

spelprototyperna skapades i programvaran Gamemaker. Spelprototyperna är identiska i allt 

utom just den estetiska formgivningen. Spelkontroll, kontrollmetod, mål och speltid är 

likadant i båda prototyperna.  

 

Spelprototyp 1, Pixelgrafisk stil är tänkt att tilltala en publik som gillar gamla spel och 

retrografik. Därför har Prototyp 1 låtit sig inspireras av spel som Super Mario Bros., Popful 

Mail, Mega Man, Super Metroid och Another World. Spelprototyp 1 kommer att erbjuda 

mer grafiska detaljer och mer preciserad grafik som skall representera sina verkliga förlagor. 

Skogen kommer vara fylld med träd och buskage. I bakgrunden ska det även finnas en 

parallaxskrollande bakgrundsbild som är fylld med klassiska fantasymotiv som borgar och 

fantastiska bergsskedjor. 

Spelprototyp 2, Målerisk stil kommer vara mer enkel och avskalad. Träden kommer vara 

färre och parallaxbakgrunden kommer vara mer abstrakt. Geometriska figurer och annat 

kommer utgöra grunden för träden och miljön. Grafiken kommer att kännas mer abstrakt 

genom att objekten som ritas upp på skärmen nödvändigtvis inte är en perfekt 

representation av sina verkliga förlagor, utan mer en estetiskt sparsmakad tolkning. Grafiken 

kommer vara inspirerad av vektorgrafik och hårda kanter och linjer. Denna prototyp riktar 

sig mot en mer modern spelare.  

De estetiska stilarna är anpassade för att tilltala två olika målgrupper med olika preferenser, 

tänk och tycke inom spel. Just sidoskrollande plattformsspel har ju varit aktuella ända sedan 

Super Mario Bros. så denna genre är en bra punkt att utgå ifrån för denna 

problemformulering. Det är en genre som folk är vana vid och just valet av genre är medvetet 

då plattformsgenren är enkel att ta till sig och tillåter mig att göra enkel spelkontroll som 

ändå känns troget ett riktigt spel. 

3.1.2 Utvärderingsmetod 

Utvärderingsmetoden består av att utföra speltester och halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer till åtta utvalda respondenter. Respondenterna kommer inte möta varandra utan 

varje speltest sker individuellt för att minska påverkan. 

Varje spelare kommer få spela båda prototyperna. Dessa åtta deltagare delas in i två grupper 

där varje grupp skall representera en specifik målgrupp som är kopplad till 

spelprototypernas tema. Respondenterna kommer inte få någon information om att 

spelprototyperna är mekaniskt identiska utan de kommer få det presenterat som att detta är 

två spel med liknande tema och spelmekanik. Spelens identiska natur hålls hemligt tills efter 

att spelsessionen och intervjumomentet är avklarat. De tre spelare tilldelade till Spelprototyp 

1 kommer att börja med just Spelprototyp 1. Och vice versa för de tre resterande. Efter ett 

kort speltest på cirka 15 minuter där deltagaren försöker uppnå spelets mål så kommer 

deltagarna att få spela den andra prototypen. Samma längd på speltiden och samma mål. Det 

enda som har skiljt sig är den grafiska stilen.   

Efter spelsessionerna respondenterna få delta i halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Den 
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kvalitativa undersökningen kommer att ha sin grund i de fem moment som Swink föreslår. 

Detta för att vi ska ha en grund att på ett sätt mäta respondentens spelupplevelse, den ena 

prototypen mot den andra. Men frågor som kommer dyka upp är bland annat, de lite mer 

generella och alldagliga som; ”Vilket spel var snyggast grafiskt?”, ”Vilket var roligast att 

spela?” med mera. 

Här kan vi utvärdera ett svar ifall spelupplevelsen och känslan av spelkontrollen har ändrats 

tack vare den grafiska stilen.  

Kvalitativa intervjuer har valts över kvantativa intervjuer då målet med denna undersökning 

inte är att få fram data som bekräftar eller falsifierar en hypotes utan snarare en diskussion 

kring spelupplevelsen och om eller hur den grafiska stilen påverkade denna upplevelse. I 

boken Metodbok för medievetenskap (Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland, Leif Ove 

Larsen, 2002:102) skrivs följande angående kvalitativa intervjuer; ”… avsikten med sådana 

intervjuer är att hämta information eller bli informerad av intervjuobjektet istället för att 

mäta på förhand definierade variabler.”. 

Det positiva med denna utvärderingsmetod är att vi kan granska spelarens upplevelser på 

djupet och få en bättre förståelse om hur och varför spelaren upplevde vissa spelmoment på 

ett visst sätt. Vi har även möjlighet att följa upp med ytterligare frågor som inte följer ett 

manus. Exempelvis så är det omöjligt att ha en spontan följdfråga i en enkät, när enkäten är 

inskickad och gjort kan inte ytterligare frågor ställas till respondenten, medans en kvalitativ 

intervju hela tiden har rum för ytterligare fördjupning. Denna fördjupning är viktig när vi 

analyserar respondenternas spelupplevelser. Det negativa med denna utvärderingsmetod är 

att vi endast kommer få ett litet spektra av spelare som just är intresserad av den här genren. 

Det vore intressant att få en större mängd av spelare med olika preferensramar och 

spelerfarenhet men detta ligger över de referensramar som ligger till grund för detta arbete. 

Som tidigare noterats så kommer kravet på respondenterna vara en förståelse eller 

uppskattning för genren plattformsspel, som spelprototyperna är en del av. Det hade då varit 

intressant ifall tid fanns, att låta icke vana spelare och spelare som är fans utav andra 

genretyper få spela de olika spelprototyperna för att undersöka vilka diskussioner som 

uppstår. 

3.1.3 Urvalsgrupp 

Min urvalsgrupp kommer bestå av åtta personer. 

Dessa personer delas upp i två grupper om tre vardera. En för den måleriska prototypen och 

en för den pixelgrafiska prototypen. 

Prototyp 1, pixelgrafisk spelstil, riktar sig emot spelaren som föredrar äldre spel. Det vill säga 

folk som växte upp med spel från slutet på 80-talet och början på 90-talet och har sina 

preferenser lagda åt spelen från just den eran eller spel som bygger vidare på den speldesign 

filosofier som etablerades under den tiden. 

Prototyp 2, målerisk spelstil, kommer rikta sig mot spelare som föredrar nyare 

plattformsspel som Braid och Limbo. Med nyare plattformsspel menas plattformsspel med 

grafik som inte blickar tillbaks åt gamla spel och gammal teknik och försöker imitera de 

gamla spelens estetik utan snarare försöker fånga något unikt eller det som är aktuellt bland 

nyare spel idag. 
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Prototyperna har en uttänkt målgrupp men det är dock viktigt att urvalet av respondenter 

kommer ske slumpat. Anledningen till detta är att undvika att undersökning blir vinklad 

eller påverkad av ett handplockat urval. Det enda som undersöks är ifall respondenten har 

intresse av just plattformsspel. Detta för att vi vill undvika respondenter som är helt 

främmande inför genren och de som är experter inom den. Deras intryck och upplevelse av 

prototyperna skiljer sig på olika plan, de ser dem med olika ögon. Därför väljs respondenter 

som har ett tycke för eller en relation till plattformsspel som spelgenre. 

 

Respondenterna är spelare med anknytning med Högskolan i Skövde. Dock är det personer 

jag ej känner personligen då jag vill distansera mig från att jag och respondenterna påverkas 

av varandra. 

 

På så vis kommer jag inte ha ett slumpat urval, utan ett urval där respondenterna är utvalda 

men saknar relation till mig som person. Vi är dock försäkrade om att respondenterna har 

ett intresse i genren sidoskrollande spel. De data vi får ut kommer då representera spelare 

som uppskattar genren sidoskrollande spel och därifrån kan vi då undersöka ifall de har 

upplevt en skillnad i spelupplevelsen mellan de två olika prototyperna. 
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4 Relaterad/tidigare forskning 

Richard Rouse (2001:6) skriver i en artikel i SIGGRAPH om Scott McClouds teorier kring 

serier. Närmare simplifiering av uttryck som kan amplifiera känslor i en seriekaraktär. Rouse 

menar att emotionella uttryck som hos Karl ifrån Snobben (1950) inte nödvändigtvis blir 

starkare bara för att detaljrikedomen och komplexiteten i Karls ansikte ökas på. Rouse 

menar att det snarare hade förstört karaktärens enkla perfektion. Detta relaterar Rouse till 

spel, där Rouse menar att spelupplevelsen inte nödvändigtvis bli mer inlevelsefull enbart för 

att grafiken blir mer avancerad. Det handlar snarare om hur uttrycket är utformat. I Rouses 

teori så är det enkelt föreställa sig hur någon med litet intresse av enkla seriefigurer skulle få 

någon större upplevelse av att läsa Snobben. Medan en person som har en stor kärlek till 

Snobben och gillar strippserier skulle få ut mer av figurernas minspel. 

Rouse (2001:7) fortsätter med att personligt konstatera att all konst handlar om känslor. 

Vare sig det är stora känslor som kärlek eller hat eller små, subtilare känslor som inte riktigt 

går att sätta fingret på. Dessa känslor är högst personliga och kan vara svåra att redogöra, 

men de är alla element som påverkar känslan av hur vi upplever konst. Rouse ger ett 

exempel på hur en originallåt med oförändrad text kan få en helt ny känsla och innebörd när 

ett annat band gör en cover på låten. 

Just detta är kärnan i min problemformulering. Exemplet med en originallåt och en cover är 

inte långt ifrån min problemformulering där två spelmekaniskt identiska prototyper kläds i 

varsin unik visuell skrud. Det gör tanken trovärdig att en spelare kan uppfatta 

spelprototyperna olika. De uppfattas olika visuellt eftersom de har två olika grafiska stilar 

men frågan är om detta påverkar den djupare spelupplevelsen av spelet. Känslan av att 

kontrollera och närvara i spelets värld. 

Georg Lauteren (2002:221) skriver följande om vad njutning är, i kontexten av ett spel; ”It is 

important to note that pleasure is never a part of the text. It is by no means guaranteed that 

we experience the same kind of pleasure when we read a text or play a game for the second 

time. Pleasure is always a product of the historical subject. Yet the text enables the pleasure, 

it acts as its catalyst, its raw material.” 

Lauteren menar att njutning inte är en del av spelet, det uppstår när spelet konsumeras. 

Spelarens relation till spelets innehåll, om spelaren har en tidigare relation men viss 

spelmekanik, en typ av genre, en viss typ av grafik, påverkar således uppfattningen och 

njutningen av spelet. Detta är relaterbart till denna undersökning, där ett sidoskrollande spel 

i genretypisk fantasy presenteras för åtta respondenter. De känslor och den njutning en 

respondent får av spelet påverkas av respondentens tidigare erfarenheter, eller avsaknad av 

erfarenheter, av liknande spel. En sportspelsintresserad respondent kommer troligtvis att 

uppleva spelet på ett sätt som skiljer sig från, exempelvis, en respondent som är intresserad 

av just fantasy sidoskrollande spel. Vad som förväntas av ett fantasyspel bestäms av tidigare 

genrekonventioner. ”We ’know’ what a game with a science fiction should look and sound 

like, because of various genre conventions that we’ve learned from other media.” menar Aki 

Järvinen (2002:115). 

Jonathan Frome (2007:831) skriver om hur spelare upplever olika typer av känslor när ett 

spel spelas. Frome menar att dessa känslor kan vara allt ifrån ilska, sorg, glädje till allt 

därimellan samt att de kan triggas av hur spelet spelas. Exempelvis att försöka, och lyckas, 
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slå sin kompis rekord i ett spel kan ge spelaren en känsla av skicklighet och prestation. 

Frome menar även att spel generar känslor i hur de är uttryckt som ett konstnärligt verk. 

Frome kallar detta för artifact emotion.”Although every emotional response to art is 

prompted by an artwork, artifact emotions are about the artwork as an artwork” (Frome 

2007:832). Denna känsla är skild från den som upplevs av att exempelvis slå sin kompis 

record i ett spel. Denna känsla, artifact emotion, kan även påverka hur ett spel upplevs. 

”...they are emotions; aesthetic evaulations can cause frustration, amusement, surprise and 

other emotions in much the same way that gameplay and narrative can.” (Frome 2007:833). 

Frome menar att det estetiska och hur en spelare relaterar till det, kan påverka 

spelupplevelsen hos spelaren. 

I undersökningen i denna rapport syns just detta. Respondenterna som deltog i 

undersökningen upplevde frustration över vissa grafiska element (animationerna upplevdes 

konstiga och inte förmedla det spelaren förväntade sig). En av respondenterna, respondent 

4, upplevde att grafiken gjorde denne mer intresserad om världen som spelet utspelade sig i. 

Denna tidigare forskning visar att det finns material som behandlar just koppling mellan 

spelare och grafik och hur det relaterar sig till spelupplevelsen. Det finns forskning som 

menar på att konstnärligt uttryck genererar olika känslor hos personen som konsumerar 

konstverket. Vilka dessa känslor är beror på personens bakgrund och tidigare erfarenheter. 

Spelforskare som Frome menar att det är även applicerbart på spel, då spel har estetiska 

kvalitéer som kan ge upphov av olika känslor hos spelaren på liknande sätt som ett 

konstverk. Dessa känslor bidrar i sin tur till den större övergripande spelupplevelsen. 
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5 Genomförande  

Artefakten i denna rapport består av två spelprototyper med två olika grafiska stilar. 

Tillvägagångssättet för detta har varit att bygga dem i programvaran GameMaker. 

GameMaker är ett program som låter spelmakare bygga spel på ett oerhört enkelt och 

visuellt sätt. Eftersom mitt arbete inte går ut på programmering utan att granska grafiska 

stilars påverkan så har jag valt att låna en redan färdig grund för ett sidoskrollande 

plattformsspel. Studenten och vännen Patric Lindbergh bidrog generöst med grunden för 

spelprototypen. Det är denna grund som används i båda spelprototyperna. Koden och 

inställningarna har ändrats något för att passa den grafiska stilen mer.  

För grafiken så har digitala metoder använts för att framställa de två grafiska stilarna. 

Verktyget i fråga är Photoshop. Photoshop valdes för det går att arbeta på en rad mängd 

olika sätt, samt att programmet inte har några problem med att rita pixelerad grafik eller 

måleriska verk. Programmet är mångsidigt och vanligt inom spelindustrin och lämpar sig 

därför bra till just detta arbete.  

Utgångspunkten för den pixelgrafiska stilen blir utifrån de spel som nämnts tidigare när 

pixelgrafisk stil diskuterades. Spelet Popful Mail, (figur 2, kapitel 2) exempelvis, har stora 

gröna skogar och detaljerade bakgrunder. Världen är fylld med detaljer och färg. Det är detta 

som den pixelgrafiska prototypen skall fånga upp och presentera. Även en låg upplösning för 

grafiken har valts, i likhet med äldre spel som Popful Mail, just för att intrycket av att 

inspirationskällan är hos äldre spel skall stärkas ytterligare. Pixelgrafiken skall förmedla 

känslan av ett lättsamt äventyr och spänning. Detta uppnås genom inbjudande grafik. Därför 

syns solen och en klarblå himmel är alltid tydlig i spelet. Känslan av mörker är svag i den här 

prototypen.  

 

Figur 2 Bakgrundsbilden ur den pixelgrafiska prototypen 

Den måleriska spelstilen är mer abstrakt och färgerna dämpade. Här är känslan av mörker 

desto starkare, med tunga svarta skuggor som bildar siluetten av nivån. Ingen skinande sol 

eller klarblå himmel finns med i denna prototyp, vilket kan signalera att det är solnedgång 

eller soluppgång, vilket ger upphov till mer mörker än dagtid. Prioriteringarna ligger på att 

leverera en speciell känsla snarare än att avbilda verkligheten. Dock är det fortfarande 

samma tematik i båda prototyperna, fantasygenren, och liknande spelarkaraktär så skiljer 

sig ändå uttrycket väsentligt.  
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Figur 3 Slutgiltiga bakgrundsbilden ur den måleriska prototypen 

Analyserar vi det resultat av det grafiska arbetet kan vi se hur de grafiska stilarna skiljer sig 

väsentligt. Den måleriska ser ut att nästan helt sakna färg medan den pixelgrafiska 

exploderar av färg. Inspiration till de båda grafiska stilarna hämtades ifrån Limbo och Popful 

Mail, då de sattes upp som ett föredöme i bakgrundskapitlet. Granskar vi den pixelgrafiska 

bakgrundsbilden så ser vi olikheter om vi jämför den med bilden ifrån Popful Mail (figur 2, 

2.2.2.). I Popful Mail är bakgrunden mer färggrann och saturerad, det finns en ökad 

detaljrikedom som matchar detaljrikedomen i förgrunden. I den pixelgrafiska prototypen 

kan vi se hur bakgrundsbilden saknar dessa starka färger och ökad detaljrikedom. Det är 

dock viktigt att vi förstår hur dessa två prototyper ser ut i jämförelse mot varandra och de 

mål som sattes upp för projektet för att vi skall kunna utvärdera data senare. Detta kan vara 

faktorer som påverkar resultatet. 

5.1 Iterationsprocess 

I iterationsprocessen kommer vi gå igenom hur skapandeprocessen av de två grafiska 

stilarna och redogöra för ställningstagande kring olika designval, för att det ska bli tydligt att 

förstå varför grafiken ser ut som den gör och hur det är kopplat till materialet som finns 

tidigare i rapporten. 

Vi börjar med att beskriva arbetsprocessen för den pixelgrafiska stilen. 

 

Figur 4 Första utkast till bakgrundsgrafik för den pixelgrafiska prototypen 

Detta första utkast höll bra med visionen och modifierades därför inte nämnvärt till nästa 

iteration. Det som uppdaterades var bergen, som i utkastet ovan, har extremt skarpa 

skuggor. I nästa iteration mjukades bergens färg och skuggor upp så att de enklare kunde 

smälta in i bakgrunden. 
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Figur 5 Andra utkast till bakgrundsgrafik 

Spelet börjar i vänster sida av bilden, i den täta skogsdungen och öppnar sedan upp sig ju 

längre till höger spelaren går. 

Bakgrunden kan inte ensamt representera spelet. En förgrund behövs. Förgrunden är då det 

grafiska lager som spelaren rör sig och interagerar med spelet. En liten testyta fylldes med 

grafiskt innehåll för att testa och få fram känslan i förgrundens alla olika element, såsom 

träd, stenar och mark.  

 

Figur 6 Testscenen för förgrundselementen 

Karaktären till vänster är en s.k. placeholder, ett grafiskt element som inte tillhör projektet 

utan endast används för att representera något. I detta fall användes den här karaktären för 

att representera skala på spelarkaraktären. Den visuella designen skulle komma att ändras 

senare. Dessa element fördes sedan i spelprototypen och en nivå byggdes upp med hjälp av 

dessa element. 

Första iterationen av nivån ser ut som sådan, med tillhörande bakgrund applicerad: 
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Figur 7 Bakgrund och förgrundselement på plats i spelprototypen 

De blåfärgade träden följde inte med i denna iteration. Den blåa färgen skavde mot resten av 

träden och passade inte ihop med den övergripande miljön. Nivån speltestades och det var 

möjligt för spelaren att ta sig från vänster sida till pelaren på högersidan av nivån.  

Spelprototypen behöver en spelarkaraktär som inte är en placeholder samt en fiende som 

spelaren kan besegra. Spelarkaraktären definierades som en kvinnlig karaktär i de båda 

prototyperna tidigare i dokumentet. Den estetiska designen i den här prototypen 

inspirerades av spelkaraktärer från japanska platformsspel. För att kunna framställa en 

animerad karaktär, en s.k. sprite, så behövdes koncept. Målet var att framställa en karaktär 

med låg detaljrikedom då den skall fungera som bas för båda grafiska stilarna. Pixelgrafiken 

i spelprototypen är lågupplöst och således måste detaljrikedomen simplifieras för att vi skall 

få fram en karaktär som är läsbar och tydlig.  

 

Figur 8 Karaktärsskiss till vänster. Spelarspriten till höger. 
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Figur 6 visar konceptskissen och hur resultatet blev i spelprototypen. Alla element fördes 

inte över från skissen till spriten. Skölden har försvunnit och hur karaktären har gått ifrån 

högerhänt till vänsterhänt. Skölden övergavs då den troligen skulle ge känslan av att 

spelaren har möjligheter att skydda sig med den, men någon sådan funktion finns ej i 

prototypen. Karaktären blev vänsterhänt för att svärdets animationer i spring och attack inte 

skulle blockera eller röras ihop med karaktärens torso. I en sådan lågupplöst sprite skulle det 

lätt bli en rörig och svårläst animation. Att placera svärdet i vänsterhanden gjorde även det 

enklare för svärdshuggsanimationen få längre räckvidd och inte täcka över torso. Hade 

svärdet varit i högerhanden så hade karaktären behövt vinkla hela sin kropp åt höger med 

högerarmen för att nå fram i ett svärdshugg. Det blev således både enklare att animera och 

att uppfatta karaktären med svärdet fritt mot bakgrunden, istället för att den skulle behöva 

korsa torso som i konceptskissen. 

När spelarkaraktären var på plats behövdes en fiendetyp. Fiendetypen som syns i 

spelprototypen är gestaltad som en fantasygenretypisk ”slime”. Slimes förekommer ofta i 

japanska spel av fantasyart och då ofta som en svag fiende som syns i början av spelet. 

Slimes populariserades troligen av spelet Dragon Quest (1986) där fienden, slime, stöttes på 

tidigt i spelet. Slimes har sedan förekommit i otaliga mängder spel som en svag fiende som 

uppenbarar sig i början av spelets äventyr, allra främst i spel av fantasyart. Det är också 

därför jag valt att göra en liknande fiende. Det finns starka kopplingar till retrospelande just 

i denna fiendetyp då den har en sådan stark koppling till ett så klassiskt spel som Dragon 

Quest. Dessa kopplingar till retrospelande går bra ihop med den grafiska stilen som av sin 

natur (lågupplöst, pixlerad) har kopplingar till retrospelande.  

 

Figur 9 Fiendefigurens animationscykel för gång 

Initialt speltestande av prototypen uppenbarade en del brister. Exempelvis var spelsessionen 

mycket kort och det enda spelaren behövde göra var att röra sig åt höger. För att lösa detta 

och ge spelaren mer att göra så konstruerades ett kort plattformssegment i början av nivån. 

Detta korta segment ger spelaren ett lätt hinder där utmaningen är att hoppa mellan olika 

svävande plattformar. Plattformarna förblev just grafiskt svävande då detta faller i linje med 

retrospelande och hur många äldre spel innehar en spellogik som inte alltid är förknippat 

med verklighetens fysikaliska lagar. I äldre spel som Super Mario Bros. finner vi plattformar 

av tegel som svävar mitt i luften med endast den uppenbara motiveringen att det blir kul att 

spela. För att tilltala den tänkta målgruppen, som uppskattar äldre spel, så behölls 

plattformarna svävande. 
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Figur 10 Hoppsegmentet i början av nivån. Jämför med figur 5 

Som helhet kan man sammanfatta att pixelgrafiska grafiska stilen definierats och skapats 

utifrån de trender och logik som är vanligt bland äldre spel. Med en medvetenhet om 

målgrupp är det enklare att se och bevara stilistiska grepp som exempelvis de svävande 

plattformarna, som även gör att spelet får en viss estetisk prägel. 

Arbetsprocessen och designvalen skiljer sig för den måleriska prototypen. 

 

Figur 11 Första koncept på den måleriska prototypen 

I figur 11 finns det första konceptet på den måleriska prototypen. De nya träden är mer 

kubiska och aningen abstrakta. Marken är fortfarande likadant formad då spelen skall vara 

spelmekaniskt identiska. Det går alltså inte att ändra formen på marken spelaren springer 

på, endast dess utseende. 
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Figur 12 Första utkast på bakgrundsgrafik för den måleriska prototyp 

Figur 12 innehåller första utkastet på bakgrundsgrafiken till den måleriska prototypen. Här 

ser vi tydliga likheter med pixelgrafiska prototypen. Skogen till vänster har raka 

trädstammar, likt den pixelgrafiska motsvarigheten. Dock så skiljer sig träden framför, som 

framstår som kubformade. Även berget till höger har bytts ut mot stenpelare, som skall 

representera samma känsla men på ett annorlunda sätt. Vissa av markens fyrkantiga former 

har dämpats något, för att smälta in mer i det stora sammanhanget. Himmelen i prototypen 

har även gestaltats som en solnedgång med lila ton. Detta för att känslan av äventyr skall 

bevaras men ha ett annorlunda uttryck. En bakgrundsbild med nattligt tema hade troligen 

gett ett annat intryck. 

 

Figur 13 Utkast nummer två för bakgrundsgrafiken 

I andra utkastet, (figur 13), så förändrades träden i bakgrunden på vänster sida till att ha 

samma kubformade mönster som träden i förgrunden har. Detta är för att minska likheterna 

mellan prototyperna. Solnedgången har även gjorts kraftigare och mer orange saturerad och 

himmelen har fått ett par penseldrag av färgad ojämnhet för att göra den mer intressant. 

Vissa av stenpelarna har tonats ned och målats om något, för att ge en känsla av djup i 

bakgrunden. 
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Figur 14 Testplacering av träd i miljön 

I nästa steg av bakgrunden testades trädplacering och hur väl träden smälter ihop mot 

bakgrunden. Träden ger ett rörigt intryck och all den gröna färgen från mark och trädkronor 

påminner för mycket om den pixelgrafiska spelprototypen. 

 

Figur 15 Träden justeras för att smälta in bättre 

I figur 15 har träden blivit ljusare och de får sin färg från bakgrundsbilden. På detta vis finns 

fortfarande kvar den stilistiska känslan på träden, med dess kubiska former, medan de 

smälter in lättare i miljön. 

 

Figur 16 Ytterligare förhöjd version av bakgrundsmiljön 

Figur 16 visar hur bakgrundsmiljön fick en något blåare färg på marken. Detta för att det 

skall bli enklare för spelaren att se vad som är mark och vad som är bakgrundsmaterial. De 
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svävande plattformarna är inte längre svävande utan hålls snarare upp av sten. Här skapas 

det en kontrast mellan de två spelprototyperna, där den pixelgrafiska spelstilen har svävande 

plattformar och den måleriska spelstilen har plattformar som är tydligt förankrade i 

terrängen. 

 

Figur 17 Gångscykel för spelarkaraktären 

Spelarkaraktären baserades fortfarande på konceptet i figur 8 men detaljer om ansiktets 

utseende och klädernas detaljer togs bort. Karaktären är istället uppbyggd med enkla färger 

utan skuggor. Detta för att spelarkaraktären lättare ska kontrastera mot bakgrunden men 

även för att spelaren ska lättare kunna projicera sig själv mot spelarkaraktären. Detta är i 

likhet i spelet Limbo, som nämnts tidigare i rapporten. I Limbo är spelarkaraktären endast 

en svart siluett med två vita prickar som ögon. Samma tänkande har applicerats här på 

denna karaktär, dock med mer färg, då Limbo är ett spel som är helt svartvitt och den 

måleriska spelstilen som presenterats här är något mer färggrann. 

 

Figur 18 Attackanimation för fiendekaraktären i den måleriska prototypen 

Fiendekaraktären för den måleriska prototypen, figur 18, skapades som en magiskt svävande 

sfär. Karaktärens svävförmåga kompletteras av den abstrakta världsdesignen. En mystiskt 

svävande sfär passar in i miljön. Dess naturligt runda form blir en kontrast mot de fyrkantiga 

träden. Färgen röd valdes för att den skulle framstå mer som hotfull och även ett rött ”öga” 

ritades dit på karaktären för att ge en känsla av personlighet. Fiendetypen i den pixelgrafiska 

prototypen har även ögon, just för att skapa en känsla av personlighet.   

Dessa två prototyper användes sedan i en pilotstudie som visade på att de grafiska stilarna 

behövde särskiljas ytterligare, vilket ledde till en genomarbetning av den måleriska stilen. 

Den måleriska prototypen arbetades fram till att bli mer kontrasterande mot den 

pixelgrafiska, just för att särskilja dem åt ännu mer. Resultatet blev en mer nedtonad grafisk 

stil och en omarbetad huvudperson som fick fler detaljer i sitt utförande men dämpade 



 - 26 - 

färger. Hade spelarkaraktären kvarstått i samma grafiska stil men med dämpade färger hade 

det inte blivit något intressant för spelaren att titta på eller identifiera sig med. Därför gavs 

den nya spelarkaraktären i den måleriska prototypen ögon, näsa och mun, för att ge spelare 

mer element att identifiera sig med samt se hur spelaren intar rollen som en mänsklig 

äventyrare. 

 

Figur 19 Omarbetade spelarkaraktären för den måleriska prototypen 

 

Figur 20 Omarbetade bakgrundsmiljön för den måleriska prototypen 

I figur 20 finns den slutgiltiga bakgrundsbilden. Samtliga element blev ändrade, nedtonade 

eller omarbetade. Detta just för att skapa en starkare kontrast mellan de olika 

spelprototyperna då båda delade en slags romantisk färggrannhet, vilket ledde till en känsla 

av att de båda grafiska stilarna var sammanlänkade på något sätt. Just i figur 20 träder 

inspirationen från Limbo, som nämnts i bakgrundskapitlet tidigare, igenom. De dämpade 

färgerna och suggestiva bakgrunderna skiljer sig från exempelvis figur 16 som har en mer 

färgglad och romantisk stil, vilket ligger för nära tematiskt den pixelgrafiska stilen som också 

delar de värdeorden. Slutresultatet blev två grafiska stilar som kan stå på egna ben och 

identifieras som två särskilda stilar.  

5.2 Research / Förstudie 

Två pilotstudier genomfördes med en respondent, 22 år och tidigare 

dataspelsutvecklingsstudent (Pilotrespondent A) samt en respondent, 23 år gammal och 
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dataspelsutvecklingsstudent med inriktning grafik (Pilotrespondent B). 

Pilotstudien utfördes genom ett speltest. Innan speltestet fördes en intervju där 

respondenten blev tillfrågad om sina favoritspel och sina spelvanor. Rollspel och 

actionäventyr föredrog Pilotrespondent A, spel som Uncharted: Drake’s Fortune (2007) och 

Dragon Age (2009), medan Pilotrespondent B föredrog äldre äventyrsspels som The Secret 

of Monkey Island (1990). Efter denna korta intervju inleddes speltestet som avslutades med 

en intervju om spelupplevelsen, om vilken grafisk stil som uppskattades mest samt om 

respondenten fann några skillnader mellan de två olika prototyperna. 

Frågorna som ställdes var före speltestet var: 

 Hur ofta spelar du spel? 

 Vilka är dina favoritspel och vilka genrer tillhör dem? 

 Vad är det du gillar mest med dina favoritspel? 

Efter speltestet ställdes frågorna: 

 Vilket spels grafiska stil föll dig mest i smaken? 

 Vilken av prototyperna upplevde du som mest tråkig att spela? 

 Hur var känslan att styra karaktären i den första prototypen? Den andra 

prototypen? 

 Var det något mer du tänkte på när du spelade, som du vill tillägga? 

Resultatet av dessa två pilottester var tvåfaldiga. Intervjuerna var för korta och inte 

djuplodande nog. Frågor följdes inte upp ordentligt vilket ledde till tvetydliga svar. Det andra 

var att spelprototyperna uppfattades som ungefärligen samma spel. Inte som ett två olika 

spel med två olika grafiska stilar. Dessa två pilotstudier visade på att arbetet kring den 

måleriska grafiska stilen behövde förändras och förbättras ytterligare. Den måleriska 

spelstilen behövde särskiljas ifrån det pixelgrafiska och göras mindre realistisk och färgglad i 

sitt uttryck. 

De nya frågorna konkretiserades och följdes upp med följdfrågor som varierade baserats på 

vad en respondent svarade. 

Detta är de slutgiltiga frågorna som ställdes före speltestet: 

 Vilka är dina favoritspel? 

 Hur kommer det sig att du gillar de här genrerna? 

 Vad är det du gillar mest med dina favoritspel? 

 Föredrar du äldre eller nyare spel? 

Dessa frågor ställs efter speltestet: 

 Vilket spels grafiska stil föll dig mest i smaken? Vilket tyckte du om mest? 

 Vilket spel upplevde du som tråkigast att spela? 

 Hur var känslan att styra karaktären i spel 1 jämte mot spel 2? 

 Hur upplevde du kontrollen av karaktären? Kändes den trög? Hur kändes spelet att 

spela? 

 Var det något i spelmekaniken eller grafiken som du störde dig på eller som sänkte 

din spelupplevelse? 
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 Har du någon gång upplevt att spelgrafiken påverkat din spelupplevelse, hur du 

upplever kontrollen, om kontrollen förhöjts av grafiken? 

 Det var mina frågor. Det var inget du kände att du ville tillägga eller fråga om? 

Intervjuernas längd utökades från 5-10 minuter till 15-35 minuter med dessa nya frågor och 

uppföljningsfrågorna som ställdes naturligt under intervjuernas gång vilket ledde till mycket 

mer utförliga svar och diskussioner hos respondenterna. Detta ackompanjerat med de 

grafiska förändringarna gjorde till den måleriska prototypen gjorde att det blev bättre kvalité 

på den data som samlades in i den skarpa undersökningen. 
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6 Utvärdering 

I detta kapitel kommer undersökningsresultaten presenteras. Den insamlade datan kommer 

att presenteras, analyseras och relateras till frågeställningen i denna rapport. En slutsats av 

analysen och den insamlade data kommer även presenteras. 

6.1 Presentation av undersökning 

Min undersökning gick ut på att låta min urvalsgrupp på åtta respondenter med spelintresse 

speltesta de två prototyperna i varierad ordning. Hälften av urvalsgruppen började med spel 

ett sedan spel två och vice versa. Spel 1/Prototyp 1 är den måleriska stilen och Spel 

2/Prototyp 2 är den pixelgrafiska stilen. Speltiden per prototyp var cirka 5 minuter. 

Respondenterna intervjuades och speltestade i deras närmiljö. I detta fall bestod testmiljön 

av en dator i ett klassrum. För att få en uppskattning om vilka respondenterna var som 

personer och som spelare så ställdes frågor före och efter speltestet. Frågorna före speltestet 

var mer generella om spelvanor, favoritspel och om nyare eller äldre spel föredrogs. Efter 

dessa frågor fick respondenterna speltesta båda spelen utan paus mellan. Inga frågor eller 

kommentarer ställdes under speltesten för att låta respondenterna spela dem så naturligt 

som möjligt. Efter speltestet ställdes frågor om vilken grafisk stil respondenten föredrog och 

varför. Frågor gällande spelet i sig och känslan av att styra karaktären ställdes också. Samt 

en avslutande fråga där respondenten fick berätta ifall hen upplevt att grafiken påverkat 

spelupplevelsen på något sätt i tidigare spelsammanhang. 

Samtliga respondenters intervjuer spelades in och alla är anonyma. Varje respondent var 

medveten om detta och gav sitt godkännande. Samtliga respondenter hade möjlighet att 

närsomhelst avbryta intervjun och avstå ifrån att delta.  

Detta är den rå-data undersökningen gav, presenterad fråga för fråga för en tydlig överblick. 

Informationen kommer vara kort och koncis utan att gå in på detaljer. Detaljerna och vad 

datan kan betyda tas upp i 6.2 Analys. 

Respondenterna var åtta till antalet och mellan åldrarna 19 – 31.  

Vilket spels grafiska stil föll dig mest i smaken? Vilket tyckte du om mest? 

På denna fråga svarade 7 av 8 respondenter att spel 2, den pixelgrafiska prototypen var den 

grafiska stil de tyckte om mest. 

Vilket spel upplevde du som tråkigast att spela? 

På denna fråga svarade 7 av 8 respondenter att spel 1 var tråkigast att spela. 

Hur var känslan att styra (att manipulera karaktären med tangentbordet och 

den feedback som spelet ger) karaktären i spel 1 (målerisk) jämte mot spel 2 

(pixelgrafisk)? 

Denna fråga hade en något mer öppen natur men 6 av 8 respondenter ansåg att det var 

samma känsla i båda spelen. Respondent 5 ansåg att spel 2 var roligare att spela ”det var 

något i hoppet, det föll mig i smaken”. Respondent 7 var osäker på om det fanns en skillnad 

men att det kändes mer ”rätt och responsivt” i spel 2 jämfört med spel 1. 



 - 30 - 

Endast 2 av 8 respondenter ansåg att det var en annan känsla att styra spelarkaraktären 

mellan de två spelen samtidigt som hälften av respondenterna nämnde att något kändes 

annorlunda i spelets känsla mellan de olika prototyperna, trots att de ansåg att det inte fanns 

en spelmekanisk skillnad. 

Var det något i spelmekaniken eller grafiken som du störde dig på eller som 

försämrade din spelupplevelse? 

5 av 8 respondenter uppgav avsaknaden av en hälsomätare, likt The Legend of Zelda (1986),  

för spelarkaraktären och fienden som ett moment som försämrade spelupplevelsen. 2 av 8 

respondenter ansåg att animationerna i spelen var ”stela” och kunde varit bättre animerade. 

Har du någon gång upplevt att spelgrafiken påverkat din spelupplevelse, hur du 

upplever kontrollen, om kontrollen förhöjts av grafiken? 

7 av 8 respondenter menade att grafiken har påverkat deras spelupplevelse. Inte så mycket 

att spelmekaniken uppfattades som annorlunda men respondenterna anser grafiken kan 

bidra till helhetsintrycket.  

6.2 Analys 

Analysen utgår ifrån problemformuleringen ”kan den grafiska stilen påverka en spelares 

uppfattning av spelupplevelsen?” och avser att analysera och diskutera den data som 

undersökningen gett upphov till. Respondenterna har ibland haft olika terminologi för 

koncept och begrepp som det pratas gemensamt om, vilket analyserades och tolkades för att 

få en sammanhängande utvärdering av analysen som helhet. Frågorna kommer även 

presenteras med ett cirkeldiagram som är extrapolerat och förenklat utifrån 

respondenternas svar. Diagrammen innehåller således inte hela svaren utan är till för att ge 

överskådlig blick över var respondenternas åsikter går ihop och isär.  
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Vilket spels grafiska stil föll dig mest i smaken? Vilket tyckte du om mest? 

 

Figur 21  

I denna inledande fråga var respondenterna nästan helt eniga. Alla utom respondent 4 

föredrog spel 2, den pixelgrafiska prototypen. Anledningen till att just spel 2 föll 

respondenterna mer i smaken var för respondent 1 och 6, färgerna. Respondent 1 menar 

även att gamla Super Nintendo Entertainment System-spel hade charmig pixelgrafik. Ett av 

respondent 6s favoritspel var just ett Super Nintendo Entertainment System-spel. 

Respondent 1 och 6 uppskattade färgerna och livligheten i miljöerna framför de dämpade 

tonerna i spel 1. Tittar vi på respondenternas spelupplevelse i relation till Swinks begrepp om 

game feel är hamnar de ”livliga miljöerna” och ”färgerna” i kategorin ”interaction with a 

unique physical reality within”. Respondenterna upplevde den fysiska verkligheten som 

presenterades mer njutbar än den andra tack vare grafiken. Deras favoritspel eller spel som 

de uppskattar har anor i pixelgrafiken vilket kan vara en anledning till varför de just kände 

att spel 2 hade en grafisk stil som föll dem mer i smaken. Den pixelgrafiska spelstilen 

skapades med målet att få fram en känsla av att spelet har anor i äldre spel och 

äldrespelgrafik. För respondent 2 och 3 så uppgavs spel 2 ha mjukare rörelser än spel 1, 

vilket var en positiv aspekt. En åsikt som respondenterna verkar dela är att den pixelgrafiska 

spelstilen upplevs som genretypisk inom fantasy, just då för fantasy inom spel. Den 

pixelgrafiska spelstilen upplevs fungera väl med hur spelet faktiskt spelas. De förväntningar 

den pixelgrafiska spelstilen skapar hos respondenterna på spelmekaniken infrias. Detta är 

intressant då det är just detta respondent 4 menar är det som gör den grafiska stilen i spel 2, 

den pixelgrafiska prototypen, tråkig och förutsägbar. I spel 1, den måleriska prototypen 

ansågs det vara för spretigt och att grafiken var underarbetad och att alla element inte 

kändes sammanfogade på samma sätt som den pixelgrafiska. Just detta menar respondent 4 

är det som gör den grafiska stilen i spel 1 intressant. Respondent 4 menar att den grafiska 

stilen ställer frågor till spelaren. För att citera respondent 4s egna ord ”Vad har hänt?” och 

”Vart är jag någonstans?”. Det är intressant hur lika respondenterna svarar angående varför 

de gillar spelprototyp 2, den pixelgrafiska prototypen och inte gillar spelprototyp 1, den 

måleriska. Respondent 4s ord om varför spelprototyp 1 anses vara mer intressant är vad de 

Respondent 4 

Respondent 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8 

Vilket spels grafiska stil föredrogs av respondenterna? 

Spelprototyp  1 - Målerisk spelstil Spelprototyp 2 - Pixelgrafisk spelstil
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övriga respondenterna anser vara negativa aspekter medan i respondent 4s ögon är det 

positiva aspekter. 

En anledning till varför respondenterna föredrog spel 2 är att grafiken upplevdes som mer 

genomarbetad och att helhetsintrycket var starkare än spel 1 med den måleriska stilen. Detta 

kan bero på en rad olika faktorer, allt ifrån den subjektiva kvalitén på prototypernas grafik 

till respondenternas personliga ryggsäck av livserfarenheter. Som tidigare nämnt kan det 

vara att spelare vars favoritspel består av spel i pixelgrafisk stil kan rimligtvis föredra 

pixelgrafisk grafik framför toppmodern grafik i 3D eller en målerisk spelstil, just för att 

spelaren har en personlig koppling till just andra pixelgrafiska spel.  

Vilket spel upplevde du som tråkigast att spela? 

 

Figur 22  

I denna fråga var svaret alltid i motsats till vad respondenterna ansåg vara det spelet som var 

mest tilltalande grafiskt. Det är då sju respondenter som anser att spel 1 är tråkigast medan 

en respondent, respondent 4, anser att spel 2 är tråkigast. Många respondenter har 

resonerat som respondent 4, som formulerar det koncist ”Ja, om man hade två spel som 

hade samma mekanik och så ser den andra bättre ut så skulle jag nog välja den”. Det är 

intressant att notera hur respondent 4 är den enda av respondenterna som valde spel 2 som 

tråkigast att spela som samtidigt är den enda som har realtidsstrategispel och 

simulationsspel som favoritgenrer. Möjligheten att upprätta stora produktionskedjor och 

annorlunda spelmekanik ansågs vara faktorer som gör dessa genrer så intressanta. 

Respondent 4 nämnde även att spel 1 var intressantare då grafiken gav upphov till mer 

frågeställningar kring vart spelet utspelade sig. Respondent 4 säger följande; ”Den andra 

hade lite mer frågeställande, intressant bakgrund och egentligen texturer generellt 

överhuvudtaget. Fienden i det första spelet var ju en blobb men den andra var ju något sånt 

här robotliknande. Det känns mer intressant.” De övriga respondenterna hade favoritgenrer 

och spel som var mer fokuserade på rollspel, action, äventyr. Respondent 4 var ensam i att 

ha realtidsstrategi och simulationsspel som favoritgenrer. Realtidsstrategispel och 

Respondent 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 8 

Respondent 4 

Vilket spel ansågs vara tråkigast att spela? 
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simulationsspel är inte lika nära besläktade med genretypisk fantasy i pixelgrafik som 

rollspel och äventyr är. Det är möjligt att respondent 4s preferenser och favoritgenrer gjort 

att respondent 4 varit mindre exponerad för pixelgrafik och genretypisk fantasy. Rollspel och 

äventyr är två genrer som har en rik historia av just pixelgrafiska spel och spel i genretypisk 

fantasymiljö. Det kan därför vara så att de övriga respondenterna har mer relation och 

kanske någon upplevt eller åtminstone iakttagit spel med dessa element och således fann 

spelprototyp 2 roligare att spela då det kändes bekant. Det är intressant att notera att 

respondent 4s favoritspel är utanför fantasy och mer inom science fiction. Respondent 7s 

favoritspel var också enbart science fiction spel men ett av dem var ett PC rollspel, så det är 

möjligt att respondent 7 har en del bekantskap med genren i övrigt. Respondent 1, 2, 3, 5, 6 

och 8 uppgav spel med fantasyinslag som favoritspel. Dessa respondenter, inklusive 

respondent 7 uppgav spelprototyp 1, den måleriska prototypen, som den tråkigare av spelen. 

Spelarens preferenser och favoritspel kan ha spelat en roll i varför spelprototyp 1 valdes som 

det tråkigare spelet. 

Respondent 4 uppgav att spelprototyp 2, den pixelgrafiska var tråkigare att spela. 

Respondent 4 menar att spelgrafiken upplevdes som mer intressant och därmed blev spelet 

intressantare att spela. Spelmekaniken upplevdes inte vara förändrad men spelets 

inramning, det rent estetiska, bidrog till känslan och upplevelsen i spelet, vilket gjorde det 

mer intressant att spela just den prototypen jämfört med den andra. Att just respondent 4 

var ensam i att välja spel 1 som det intressantare spelet kanske beror på dennes bakgrund, 

med favoritgenrerna realtidsstrategi och simulationsspel. Båda de två favoritspelen som 

uppgavs var även science fiction-spel och respondent 4 menade att spelprototyp 1 innehöll 

science-fiction element. Detta kanske ledde till att spel 1 föredrogs framför spel 2. Den 

grafiska stilen kan ha fallit i linje med respondent 4s personliga preferenser.  

Respondent 3 föredrog spel 2 för att det var ”mjukare i rörelserna”, spel 1 ansågs vara för 

”stelt”. Enligt Swinks gamefeel begrepp ansågs alltså the aesthetic sensation of control 

starkare i spel 2. Respondent 3s favoritspel är bland annat Mirror’s Edge (2008), ett spel 

med tunga parkourinslag, där målet är just att springa igenom miljöer på ett mjukt och 

flytande sätt. Ju bättre och obehindrat spelaren rör sig igenom miljöerna desto högre 

hastighet kan spelaren springa i. Respondent 3s favoritspel delar den del likheter med de 

anledningar hen uppgav som anledning till varför spel 2 var roligare att spela.    

Alla har tagit ställning till frågan och även om spelen identifierades som spelmekaniskt lika 

av respondenterna så har även samtliga identifierat ett av dem som mer tråkigt att spela. 

Några respondenter var tveksamma över ifall det fanns någon skillnad men ett av spelen 

uppfattades ändå som det tråkigare att spela. Kanske för att grafiken påverkade hur de 

upplevde spelen. Denna tråkighet i att spela något är inte något som enbart utgörs av 

spelmekaniken i sig, utan även det hela slutgiltiga intrycket det får på en spelare. Spelaren 

har en ryggsäck full med upplevelser med sig och dessa upplevelser och erfarenheter 

påverkar troligtvis hur en spelare tar emot och upplever ett spel. En rimlig teori är att en 

spelare som fascineras av London, som spelar ett spel som utspelar sig i just denna stad, 

skulle påverkas på ett annorlunda sätt av grafiken än en spelare som inte har någon speciell 

anknytning till staden. Just detta bagage av erfarenheter finner vi i svaren från respondent 6 

och 7, som båda pratar om att retrostilen ser ut och fungerar som de förväntar sig. 

Respondent 7 säger följande, angående den pixelgrafiska prototypen; ”Det behövs inte mer 

än sådär med den retrostilen för att det ska kännas kul för att det finns inte så mycket mer 
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utrymme för detaljer och man förväntar sig inte så mycket detaljer för att det har en sådan 

här retrostil.”. 

I datan ser vi även att ingen av respondenterna föredragit ett av spelen på det grafiska planet 

och sedan även svarat att det var det tråkigare att spela. Om ingen skillnad i spelmekanik 

upplevs kan vi anta att spelare väljer det spel som de helt enkelt gillar mest 

presentationsmässigt. 

Hur var känslan att styra karaktären i spel 1 jämte mot spel 2? 

 

Figur 23  

5 av 8 respondenter menade att spel 1 och spel 2 var likadana spel. 2 respondenter menade 

att känslan av att styra spelarkaraktären uppfattades som annorlunda samt en respondent 

som var osäker på om det fanns någon skillnad. Svaret på problemformuleringen, om 

spelupplevelsen kan uppfattas som annorlunda tack vare annorlunda grafiska stilar är alltså 

nej. Hos de två resterande respondenterna fanns det en viss osäkerhet om det verkligen var 

någon skillnad. Men 4 av 8 medgav att det fanns en upplevd skillnad i att styra karaktären 

mellan prototyperna. Detta är intressant, hur känslan kan uppfattas som annorlunda 

samtidigt som respondenten känner att det är mekaniskt identiska spel. Detta är troligen 

baserat på spelsessionens längd (5-10 minuter) och spelets enkla natur (hoppa, attackera, 

förgöra fiender och navigera terräng). Ett komplexare och djupare spel som tar längre tid 

som spelare att sätta sig in i och som tar längre tid att spela skulle troligtvis ge ett 

annorlunda resultat. 

Detta resultat verkar även kunna attribueras till att den pixelgrafiska prototypen, var något 

mer ”inzoomad” och således förflyttar sig skärmen, som är centrerad på spelaren, snabbare 

då vyn över spelvärlden är mindre än den måleriska prototypen. Skärmen behöver då skrolla 

snabbare när en spelare rör sig mot kanten av skärmen för att kunna hålla samma kamera 

vinkel på spelarkaraktären. Respondent 7 menade också att animationerna var bristfälliga i 

Respondent 5, 7 

Respondent 1, 2, 4, 
6, 8 

Respondent 3 

Upplevdes känslan att styra karaktären som annorlunda 
mellan de två spelen? 
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sitt utförande, detta kan vara något som bidrar till en försämrad känsla av att styra 

spelarkaraktären. 

Det finns en risk i att om en spelare upplevde spelet i sig som svårkontrollerat, eller rent ut 

sagt trasigt i sin spelkänsla, att de skulle svara på ett visst sätt under intervjun i frågor 

gällande skiljaktigheter mellan prototyperna. Om en respondent deltar i en undersökning 

men finner hela undersökningen tråkig och endast vill bli klar och kunna gå därifrån så 

kommer det troligen färga respondentens svar. 

Respondenternas svar kan även vara färgade av de relativt korta speltesten (5 minuter). En 

spelsession på 5 minuter jämte emot en på 60 minuter kommer ge olika djup förståelse för 

en upplevelse. Det kan också bero på att respondenternas förväntningar om spelkänslan 

matchade det som presenterades. I kontexten av att vara en respondent i en undersökning 

med ett speltest så kan det vara så att respondenterna inte förväntar sig ett supermodernt 

spel med hög budget, utan mer ett enkelt fungerande spel. Undersökning och 

forskningsvinkeln kanske sänker respondenternas förväntningar kring spelen de skulle få 

testa. 

 

Var det något i spelmekaniken eller grafiken som du störde dig på eller som 

försämrade din spelupplevelse? 

 

Figur 24  

De mest unisont klingande störningarna som flertalet respondenter upplevde var 

avsaknaden av en hälsomätare, likt spel som The Legend of Zelda, för spelarkaraktären och 

fienderna. Att respondenten inte kunde avgöra spelarkaraktärens hälsa eller fiendernas 

hälsa gjorde, som respondent 6 uttryckte det ”... det är svårt att se ifall man gör bra ifrån sig 

eller inte.”. Som spelare är det svårt att mäta framgång när det inte tydligt framgår vad 

spelaren gör bra och vad spelaren gör dåligt. Utan en hälsomätare vet inte spelaren hur 

mycket skada spelarkaraktären gör i varje svärdshugg som träffar fienden. Samtidigt vet inte 

respondenten själv hur nära spelarkaraktären är på att dö. Hade det funnits, exempelvis, tre 
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hjärtan som representerade spelarkaraktärens hälsa och ett hjärta försvinner varje gång 

spelarkaraktären blir träffad så förstår spelaren att efter tre träffar så är spelet över. I båda 

spelprototyperna kunde inte spelarkaraktären dö och därför finns det ingen grafik för 

spelarkaraktärens hälsa eller fiendens hälsa. Denna odödlighet hos spelarkaraktären var 

menad för att inte sätta en svårighetsgrad på prototyperna så att endast vissa spelare kunde 

avancera i prototyperna medan andra kanske skulle dö gång på gång. Pudelns kärna med 

rapporten var att undersöka ifall uppfattning av spelmekanik påverkas av grafik. Ifall en 

spelare då dör om och om igen på de första fienderna i prototypen skulle detta troligen 

förändra inlevelsen och intrycket på spelet, jämfört med någon som har lite problem men 

klarar sig. Samma gäller för en spelare som kanske skulle klara av prototypen utan att ta 

skada alls och kanske tyckte att utmaningsnivån var för låg. Därför gavs spelarkaraktären 

denna osynliga odödlighet, för att inte låta spelets svårighetsgrad påverka respondentens 

uppfattning av spelupplevelsen. 

Har du någon gång upplevt att spelgrafiken påverkat din spelupplevelse, hur du 

upplever kontrollen, om kontrollen förhöjts av grafiken? 

 

Figur 25  

På denna fråga var samtliga eniga om att grafik påverkar spelupplevelsen. Samtliga 

respondenter menar att spelupplevelsen blir förhöjd av grafik som faller spelaren mer i 

smaken. Flera av respondenterna var tveksamma ifall de upplevt att spelet förändrats rent 

mekaniskt tack vare grafiken på skärmen. Respondent 6 menade att om grafiken i ett spel 

faller för mycket ur hens smak så är det lätt att spelet blir tråkigt efter ett tag, även om 

spelmekaniken fortfarande är intressant. Det är alltså inte att spelmekaniken uppfattas som 

annorlunda av respondent 6, men det blir ett slags ointresse av att fortsätta spela då grafiken 

inte levererar på respondent 6s förväntningar. Den grafiska stilen påverkar hur engagerad 

spelaren är att hålla sig kvar i spelupplevelsen. Swinks menar att spelupplevelsen består av 

fem olika delar som alla tillsammans och samtidigt bildar spelupplevelsen som helhet. Just i 

denna fråga verkar respondenterna mena på att extension of identity, extension of the senses 

och interaction with a unique physical reality within the game är de upplevelsemoment som 
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förstärks av den grafiska upplevelsen. Just interaktionen med en fysisk verklighet är det som 

respondent 6 pratar om när hen beskriver känslan och magin av att upptäcka miljöerna i 

Bioshock Infinite (2013). Miljöerna förstärker känslan av att spela genom att bidra till, det 

Swink menar, en starkare interaktion i den unika fysiska verkligheten inuti spelet. 

”Har spelet väldigt bra feedback på sakerna du gör inne i spelet så känns det mer 

tillfredsställande att slå fiender då karaktären får en feedback av att du träffar fienden, han 

tar några steg tillbaks, börjar gå tillbaks för anfall.” menar respondent 5. Av Swinks fem 

begrepp så faller detta inom the aesthetic sensation of control. Alltså, om ett spel har bra och 

tillfredsställande animationer kan, enligt respondent 5, det bidra till att det blir mer 

tillfredsställande handling att utföra som spelare med denna spelarkaraktär. I ett hypotetiskt 

spel där spelaren slåss i 60% av speltiden skulle det vara fördelaktigt om spelaren upplevde 

slagsmålsmekaniken som tillfredsställande. Respondent 6 menade att grafik kan påverka 

hen att fortsätta spela ett spel och bli mer intresserad av det samtidigt som den motsatta 

effekten kan uppstå, trots att ett spel är mekaniskt roligt är grafiken för ointressant för att 

ens intresse skall kunna upprätthållas. Ingen av respondenterna svarade att spelgrafik inte 

påverkar spelupplevelsen. Samtliga är överens om att det påverkar upplevelsen på något sätt. 

Många av respondenterna var osäkra eller hade svårt att sätta fingret på vad det kan vara, 

men flera menade att spelet blir helt enkelt mer intressant att spela. Respondent 6, som 

skrivet ovan, menade att bra spelgrafik kan få spelaren att fortsätta spela spelet bara för att 

det är estetiskt tilltalande. 

6.3 Slutsatser 

Denna undersökning och denna analys har gett värdefull data. Innan en slutsats läggs fram 

så bör vi ta upp målet och syftet med den här rapporten. Det som undersöktes var om 

spelupplevelsen och upplevelsen av spelmekanik kan påverkas utifrån en annorlunda grafisk 

stil. Det viktiga var, om resultatet pekar på att grafiken påverkar, inte att undersöka hur det 

påverkar utan att det påverkar. Att analysera hur hjärnan påverkas av spelgrafiken och vilka 

intryck som kan härledas till en specifik påverkan av spelupplevelsen är ett för stort omfång 

för den här rapporten. Således var målet att undersöka om det påverkar upplevelsen. 

Med den undersökning och analys som gjorts så kan vi enkelt konstatera att ja, spelgrafiken 

påverkar spelarens upplevelse av spelet. Endast 2 av 8 respondenter upplevde en faktisk 

skillnad mellan att spela de två spelmekaniskt identiska prototyperna och denna siffra är för 

låg för att kunna säga att spelgrafik påverkar hur vi uppfattar spelmekanik, således kan vi 

besvara problemformuleringen med ett nej. Men samtidigt menade samtliga respondenter 

att spelgrafiken kan påverka spelupplevelsen. 7 av 8 respondenter menade att spelkontrollen 

inte upplevdes som annorlunda men att spelupplevelsen påverkas på det stora hela av 

spelets grafik och grafiska stil. Respondent 6 menade att inlevelsefull grafik gjorde hen mer 

benägen att utforska och observera miljöerna spelet utspelade sig i. Spelgrafiken kan således 

påverka hur engagerad en spelare är att fortsätta eller att börja delta i spelupplevelsen. Eller 

som respondent 4 uttryckte det tidigare, att grafiken får spelaren att ställa frågor kring spelet 

”Vad gör jag här, vad har hänt?”. Spelgrafiken och alla dess lager agerar i tandem med 

spelmekaniken för att bilda spelupplevelsen som helhet. 

Varje respondent har även angett vilken prototyp de fann tråkigast. Vissa respondenter 

fastslog att de endast kunde gå på grafik då spelen var lika medan andra sade att den andra 

prototypen kändes ”mer rätt”.  
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I fråga 2, ”Vilket spel upplevde du som tråkigast att spela?” valde 7 av 8 respondenter 

spelprototyp 1, den måleriska spelstilen, som den tråkigare. Att 6 av dessa 7 respondenter 

hade preferenser inom rollspel och äventyrsspel som innehåller fantasyinslag kan ha varit en 

avgörande faktor varför just den pixelgrafiska prototypen valdes över den andra. Just 

pixelgrafik har en historisk koppling som vi inte kan bortse ifrån. Det är möjligt att denna 

historiska aspekt kan påverka resultatet av vald prototyp. Pixelgrafik figurerade i många 

äldre spel, men den syns även bland nyare spel som använder det som ett stilistiskt grepp 

eller av nostalgiska skäl. Den pixelgrafiska spelprototyp som togs fram för denna 

undersökning kan helt enkelt valts som roligare att spela för att den är enklare att känna igen 

och relatera till sett ur ett spelhistoriskt perspektiv. Den måleriska prototypen kan ha 

upplevts som främmande och konstig och spelar inte på samma etablerade konventioner. En 

spelare kan lättare snappa upp och förstå en stereotyp än något som försöker vara något nytt 

och annorlunda. Detta kan vara ett problem med de valda grafiska stilarna. Den ena stilen, 

pixelgrafisk stil har en sådan stark historisk koppling till gamla spel att det säkerligen finns 

spelare som skulle välja den som den föredragna enbart på att det framstår som nostalgiskt. 

Den historiska kopplingen kan göra så att stilarna inte ställs emot varandra på det rent 

estetiska utan snarare på vad som spelaren är mer bekant med. Det kan finnas en poäng i att 

skapa två olika stilar inom exempelvis pixelgrafik. Det kan finnas en större chans i att spelare 

väljer vad som upplevs som roligast att spela då, snarare än att falla tillbaks på ett val som 

görs utifrån vad som känns igen och vad som är bekant.  

Det är även intressant i hur respondent 4s spelpreferenser skiljer sig markant från resten av 

respondenterna. Respondent 4 är ensam i att ha strategi och simulationsspel som 

favoritgenrer samt vara den enda som ansåg att den pixelgrafiska spelprototypen var den 

tråkigare att spela. Respondent 4s preferenser bland favoritspel kanske lett till att 

respondent 4 letar efter saker i spelgrafiken som inte övriga respondenter gör? De övriga 

respondenterna har alla uppgivit spel där spelaren kontrollerar en karaktär direkt som sina 

favoritspel. Flera av respondenterna har även kommenterat över att animationerna i den 

måleriska spelprototypen upplevdes som ”udda”, detta är inget respondent 4 kommenterat 

på. Kanske har respondent 4 ett annat sätt att se och tolka grafiken på? Respondent 4 kanske 

lägger mindre vikt på animationer då strategispel ofta iscensätter spelaren i rollen av en 

osynlig gudalik general som styr över arméer. Här koncentreras inte den visuella kraften på 

en specifik soldats animationer utan snarare en överblick över ett helt fältslag. Respondent 4 

menar även att det är roligt att ”upprätta långa produktionskedjor” i sina favoritspel, att de 

har en komplexitet och annorlunda spelmekanik som man inte finner i andra spel. Kanske 

var det så att den måleriska prototypen bröt mot det genretypiska och detta uppskattades av 

respondent 4. Medan exempelvis respondent 6 gillar gamla Super Nintendo-spel och menar 

att den pixelgrafiska spelprototypen ”representerar något klassiskt”. Det finns olika 

värderingar här bland spelarna som verkar påverka deras beslut i vilket spel de anser vara 

tråkigast.  

En problematik i de grafiska stilarna dock kan vara den måleriska spelprototypen. 

Spelgrafiken i denna prototyp upplevdes av respondenterna som opolerad och inte helt 

genomarbetad. Mer arbete kunde lagts på att utforma den måleriska prototypen så den 

matchade spelares förväntningar bättre. Spelgrafikens mål i de båda prototyperna är att den 

ska upplevas som ett färdigt spel och här har vissa respondenter visat sitt missnöje, inte på 

den grafiska stilen i sig, men snarare det tekniska utförandet av den. 
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att ett spels grafik eller grafiska stil påverkar hur 

spelaren tar åt sig och uppfattar upplevelsen. Enligt Swinks game feel begrepp, där flera 

olika känslor bildar spelupplevelsen helhet, märks det hur vissa spelare får en förändrad bild 

av vissa delar i spelet som förändrar spelupplevelsen. Exempelvis blir the aesthetic sensation 

of control starkare för vissa spelare där animationerna ”känns rätt” och ”rörelserna mjukare” 

som vissa respondenter uttryckt det. Det blir intressantare att styra karaktären även om en 

upplevd skillnad rent mekaniskt uteblir. Enligt respondent 6 så kan ett spels grafik öka 

känslan av interaction with a unique physical reality within the game. Interaktionen med 

spelvärlden blir mer spännande tack vare den grafik och den grafisk stil som bygger upp 

spelvärlden. Respondent 4 menar att grafiken ställer frågor till spelaren, ”vad har hänt?” 

som ger spelet mer djup. Vissa grafiska stilar kan föra med sig vissa förväntningar på 

spelupplevelsen som kan ge positiva och negativa effekter hos spelaren baserat på dess 

utförande. Spelgrafiken har möjlighet att locka till nyfikenhet och intressera spelaren bortom 

det rent spelmekaniska. Spelgrafiken har en möjlighet i att ge spelaren en känsla av en 

förhöjd spelupplevelse, som är väldigt individuell. Allt ifrån en känsla av mer ”mjukare 

rörelser” och att ”det känns mer rätt”. Kort sammanfattat, ett spel kan för en spelare 

innehålla spelgrafik som bidrar till att spelupplevelsen upplevs som starkare. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Denna rapport öppnades med frågeställningen; ”Kan den grafiska stilen påverka en spelares 

uppfattning av spelupplevelsen?”. Frågan är inte hur det påverkar, snarare om det påverkar. 

För att undersöka detta skapades två artefakter i form av två spelprototyper som var 

spelmekaniskt identiska men särskilde sig med två distinkta grafiska stilar. Dessa två 

grafiska stilar var tänkt att tilltala två olika målgrupper och således undersöka ifall en 

spelares spelupplevelse blev påverkad av dem.  

I undersökningen deltog åtta respondenter som blev intervjuade före och efter speltestet. 

Fyra av respondenterna började med spelprototyp 1 först och spelade sedan spelprototyp 2. 

De andra fyra respondenterna vice versa. 

Av intervjumaterialet och den analys som gjordes kunde vi nå slutsatsen att spelgrafik 

påverkar en spelares spelupplevelse. Respondenterna hade ofta olika uppfattning om just 

vad grafiken påverkar i deras upplevelse men 7 av 8 respondenter menade att grafiken 

påverkar deras spelupplevelser. 2 av 8 respondenter menade att spelprototyperna kändes 

som olika spel, att något var annorlunda mekaniskt i den ena prototypen, trots att de var 

spelmekaniskt identiska. Detta pekar på, om än svagt, att spelare kan uppleva identiskt spel 

som olika tack vare grafik. Vad det är i grafiken som påverkar är svårt att avgöra då 

resultatet är så svagt, men det finns här en indikator om att spelgrafik har en möjlighet att 

påverka spelares uppfattning om hur spelet upplevs rent mekaniskt. Det också bero på att 

respondenterna blev mer vana med spelet under andra speltestet, detta är säkerligen en 

faktor som påverkar hur ett spel uppfattas, spelvanan. En annan faktor som kan ha bidraget 

är den press som en respondent kan känna över sig, att bli intervjuad om en undersökning 

och känna sig manad till att svara något som skall tilltala intervjuaren. Det fanns ingen bland 

respondenterna som hade plattformsspel som favoritgenre eller ett plattformsspel som 

favoritspel. Här är respondenternas preferenser lagda åt andra spel och kan då ha påverkat 

resultatet. Därmed går det inte att utesluta att respondenterna uppskattar och gillar 

plattformsspel men inte nödvändigtvis har dem bland sina favoritspel. Dom stilar som togs 

fram för arbetet kan ha haft kvalitetsmässiga brister, det vill säga att en respondent hade ett 

visst förväntat krav som inte levdes upp. Därför kan det finnas en poäng i att utöka denna 

undersökning för att reda ut luckor som denna. Att undersökningen sker med respondenter 

som är uttalade fans av plattformsspel eller en viss typ av grafisk stil, för att på så vis se ifall 

resultatet hade blivit annorlunda. 

Som spelskapare kan det finnas en poäng att undersöka vad ens målgrupp har för 

preferenser och utforma spelets grafiska stil efter detta. I denna undersökning var spelen 

identiska och den grafiska stil som ansågs falla respondenten mest i smaken var även det 

spelet som bedömdes som roligast. Om man som spelarskapare vill ha större slagkraft med 

sitt spel kan det därför vara en fördel att anpassa spelets grafik till den tänkta målgruppen. 

Det kan också vara en poäng i att låta spelare förändra grafiken självmant genom 

möjligheten att installera grafiska modifikationer. 
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7.2 Diskussion 

I diskussionen kommer artefakten och resultatet diskuteras, närmare bestämt dess 

trovärdighet. Rapporten kommer även att diskuteras utifrån samhällelig nytta. Vad kan 

denna forskning användas till och hur är det relevant för spelmediet och spelbranschen? 

7.2.1 Artefakt, resultat och trovärdighet 

Resultatet av denna rapport är något som påverkas av många faktorer. Dels kvalitén på 

artefakten (de två spelprototyperna), dels på urvalet av respondenter (spelintresserade) samt 

intervjuerna och dess genomförande. Dessa faktorer påverkar trovärdigheten på resultatet.  

Undersöker vi kvalitén på artefakten kan vi finna att några respondenter hade invändningar 

emot spelarkaraktärens animationer, att de kändes aningen ”stela”.  Detta är en kommentar 

som respondenterna givit som en störande faktor i spelupplevelsen. Just animationerna på 

spelarkaraktären är inte något som är bundet till en viss stil, utan det är snarare att 

respondenterna förväntade sig bättre animationer än vad som presenterades och då blev 

detta en faktor i hur de upplevde spelprototyperna. Från respondenternas sida är detta då en 

önskan om bättre kvalité på animationerna. Det skulle vara intressant att jämföra hur 

spelprototyperna upplevs av en urvalsgrupp där respondenterna saknar ett spelintresse. Att 

sedan analysera och jämföra det resultatet med detta och se hur svaren skiljer sig. Vad blir 

de viktiga punkterna hos en respondent spelvana kontra en respondent utan? Vilka delar av 

spelgrafiken tar de åt sig och vilka passerar förbi? 

En annan faktor för artefakten är längden på spelsessionen som respondenterna deltog i. 

Speltiden var cirka 5 minuter för båda spelprototyperna tillsammans. En speltid på 20-25 

minuter hade troligen gett ett annat intryck, då spelaren hade haft mer tid att bli bekväm 

med spelet, lärt sig hantera det bättre, förstå spelmekaniken på ett djupare plan och leva sig 

in upplevelsen mer. Detta är en faktor att ha i åtanke gällande trovärdigheten på det här 

arbetet. 

En annan faktor som kan ha påverkat trovärdigheten i resultatet är respondenterna och hur 

de intervjuades. Intervjuerna tog plats i närmiljön, vilket i detta fall betyder ett tomt 

klassrum med flera datorer varav en av datorerna användes för speltesten. Det var dock inte 

samma lokal för varje respondent utan det skiftade, beroende på vart respondenten befann 

sig. Det kan finnas en poäng i att utföra intervjuerna och speltesten i samma lokal för 

samtliga respondenter för att utesluta störningsmoment och kunna kontrollera miljön. 

Exempelvis skulle ett simulerat vardagsrum kunna användas för att få en mer avslappnad 

och naturlig miljö. Att befinna sig i skolmiljön kanske leder till ett annat tänk hos 

respondenten och därmed kanske det färgade intervjun efteråt.  

7.2.2 Samhällelig nytta och relevans för spelbranschen 

Den samhällsnytta vi kan härleda ifrån resultatet är troligen mest applicerbar på 

spelbranschen och spelmediet. Resultatet av den rapport är att spelare föredrar grafiska 

stilar och grafiska element som faller dem mer i smaken och att detta kan leda till en förhöjd 

spelupplevelse. Således låter det rimligt att exempelvis låta spelare påverka grafiken i spel de 

spelar. Minecraft (2011), som två respondenter nämnde att hade spelat, har stöd för just 

detta. I Minecraft kan spelare installera så kallade texturpaket. Dessa paket kan sedan 

förändra hela grafiska stilen på spelet, till exempelvis medeltid, nutid och så vidare, utan att 

förändra spelets mekaniska innehåll. En av respondenterna menade att hen installerade 

texturpaket för att få en upplevelse som passade bättre för just hen. Det finns alltså en poäng 
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här att låta spelare välja grafisk still eller ändra på grafiska element inuti spel för att spelaren 

ska bli mer fäst vid spelupplevelsen.  

Flera moderna spel har element där spelare tillåts att klä sin spelarkaraktär efter fri vilja, 

eller skapa vapen utifrån olika delar. Här är element där spelare tillåts att ändra på grafiken i 

spelet. Den grafiska stilen förändras inte, men spelare tillåts ändå att ändra, exempelvis, 

utseendet på ett vapen. Många gratisspel, s.k. Free-To-Play-spel, som DOTA 2 (2013) 

erbjuder spelare att byta ut utseendet på spelarkaraktären. Spelaren har möjlighet att köpa 

alternativa utseenden till de olika karaktärerna. Detta är en helt kosmetisk förändring och 

ändrar inte spelmekaniken eller spelbalansen. Detta måste nått viss framgång då detta 

element börjar synas in i allt fler Free-To-Play-spel, så rimligtvis finns det ett behov hos 

spelarna. Denna rapports forskningsresultat är då relaterat till just denna trend inom spel; 

en spelare föredrar en grafisk stil som känns mer tilltalande och möjligheten att kunna 

förändra utseende på spelarkaraktärer och objekt inom spelvärlden.  

 

7.2.3 Forskningsetik 

Forskningsetik har varit en viktig del av denna undersökning då den bygger på premissen att 

respondenten inte vet vad det är som skall speltestats och för vilket syfte. Här finns det risk 

att respondenten tar illa upp eller inte vill delta i undersökningen eller kanske ångrar sig 

under undersökningens gång. Således var det viktigt att meddela för respondenten att det 

gick att dra sig ur undersökningen utan problem och närsomhelst. Respondenterna var även 

helt anonyma. För att genomföra intervjuernas spelades samtliga intervjuer in vilket 

respondenterna fick ge sitt godkännande till. Den här undersökningen försatte aldrig 

respondenten i något moraliskt dilemma, inför en moralisk tveksam situation eller 

frågeställning, vilket aldrig heller var dess mål, men bidrog nog till varför samtliga 

respondenter var helt okej med att delta samt att spelas in för intervjusyfte. Eftersom 

undersökningen handlade om ämnet spel, vilket samtliga respondenter hade intresse av, var 

respondenterna bekväma i intervjusituationen.  

De forskningsresultat som togs fram kan möjligen användas av oetiska skäl. Exempelvis 

skulle en fördjupning inom spelares preferenser inför grafiska stilar kunna användas för att 

manipulera första intrycket hos en spelare. Eller locka in spelare i ett spel som annars inte 

verkade intressant. Ett exempel vore om ett spel skapades som innehöll tunga inslag av 

hasardspelande, kanske med riktiga pengar, som lockar till sig en yngre publik med en 

grafisk stil anpassad för just denna målgrupp med syftet att desarmera dem och göra dem 

köpvilliga i spelet. Detta är tämligen en långsökt tanke, inte minst då just då forskningen i 

denna artikel inte klargör hur en spelare påverkas av grafiken utan snarare att en spelare 

påverkas. Det finns helt enkelt inte konkret data som pekar på hur grafik påverkar spelaren i 

denna rapport.  

7.3 Framtida arbete 

Skulle denna rapport fortsätta hade det varit intressant att utföra samma test på andra 

grupper som har mindre eller ingen relation till spel, för att undersöka hur svaren skiljer sig 

mellan de olika grupperna och identifiera vilka grupper som påverkas av vad i de olika 

spelen. Finns det någon skillnad mellan grupperna eller reagerar samtliga grupper på 

samma sak? Här kan man då identifiera mönster ifall det är problematik i 
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forskningsfrågornas utformning eller i artefakternas presentation. Det skulle även vara 

intressant att förbättra artefakterna utifrån den feedback som respondenterna givit och 

utföra ett ytterligare test, för att se ifall resultaten upprepar sig eller förändrar sig. Det kan 

även finnas en poäng att göra ett liknande arbete men som utnyttjar ljud och musik och tar 

med det i beräkningen. 

För ett framtida arbete vore det intressant att göra en mer djupdykning i samma ämne. 

Exempelvis skulle arbetet kunna utgå ifrån ett komplett kommersiellt eller gratisspel där 

sedan den grafiska presentationen byts ut till två olika stilar. På så vis är det spelmekaniska 

arbetet redan utfört och spelets längd innebär att det kan utföras längre speltester i en 

robustare speltestmiljö. Speltestet kan då exempelvis omfatta en timme eller några timmars 

speltid vilket leder till en mer komplett och representativ spelupplevelse för hur moderna 

spel ser ut idag, som säljs i butik.  

Det skulle även vara intressant att se hur denna skillnad ter sig i olika genrer och olika 

kontrollmetoder. Hur väljer spelare mellan grafiska stilar i ett strategispel, där spelaren 

kanske interagerar mest med menyer och knappar? Hur fungerar samma undersökning om 

det skulle appliceras på två First Person Shooter-prototyper, där spelaren har direktkontroll 

och avfyrar vapen i ett förstapersonsperspektiv? Ett racingspel? Och så vidare. Denna 

undersökning har varit i genren plattformsspel men det känns tämligen logiskt att resultatet 

skulle kunna bli annorlunda baserat på vilken genre som undersökningen utgår ifrån. Det 

vore sedan intressant att jämföra mellan olika genrer, de olika resultatet och se ifall det finns 

samband eller om grafik påverkar olika baserat på hur spelaren interagerar med spelet. 
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 I 

 Intervjuer sammanfattat Appendix A - 

Frågor som ställdes till alla respondenter 

Dessa frågor ställs innan speltestet, för att få en uppfattning om hurdan respondenten är 

som person och respondentens spelintresse. 

 Vilka är dina favoritspel? 

 Hur kommer det sig att du gillar de här genrerna? 

 Vad är det du gillar mest med dina favoritspel? 

 Föredrar du äldre eller nyare spel? 

 

Dessa frågor ställs efter speltestet, för få svar på frågor om hur spelet upplevdes och hur 

grafiken och den grafiska stilen uppfattas, även om det fanns någon enskild faktor som 

gjorde att det blev störelsemoment i spelupplevelsen. 

 Vilket spels grafiska stil föll dig mest i smaken? Vilket tyckte du om mest? 

 Vilket spel upplevde du som tråkigast att spela? 

 Hur var känslan att styra karaktären i spel 1 jämtemot spel 2? 

 Var det något i spelmekaniken eller grafiken som du störde dig på eller som sänkte 

din spelupplevelse? 

 Har du någon gång upplevt att spelgrafiken påverkat din spelupplevelse, hur du 

upplever kontrollen, om kontrollen förhöjts av grafiken? 

 Ja, det var mina frågor. Det var inget du kände att du ville tillägga eller fråga om? 

 

Spel 1/Prototyp 1 = Målerisk stil 

Spel 2/Prototyp 2 = Pixelgrafisk stil 

 

 

 

  



 

 II 

Respondent 1: 24 år, Dataspelsutvecklingsstudent med inriktning design 

Spelordning: Spel 1, Spel 2 

Bakgrund:  

Respondent 1s favoritspel är bland annat Shadow of the Colossus och Fire Emblem och 

Civilization. Favoritgenrerna är strategi och fightingspel. En stor del av det som gör 

strategispel roliga är enligt respondenten känslan av att kunna bygga stora städer och känna 

sig mäktig. Respondenten uppskattar även grafiken och spelkänslan i gamla Super Nintendo 

spel, hur lätta de var att sätta sig in i jämfört med samtidens PC spel. 

Svar på speltesten: 

Respondent 1 ansåg att grafiska stilen i spel 2 var bättre än i spel 1, färggrannheten var 

faktorn som gjorde den grafiska stilen mer tilltalande. 

Det spelet som ansågs vara tråkigare att spela var spel 1 på grund av den dämpade 

färgpaletten som går i olika gråtoner. Respondent 1 ansåg inte att det fanns några 

spelmekaniska skillnader mellan spelen. 

Det enda störelsemoment som respondent 1 fann i spelet var att spelmekaniken inte var 

komplex nog och att själva spelupplevelsen var något kort. 

Respondent 1 menar också att grafiken påverkar spelupplevelsen. Den pixelgrafiska stilen 

var mer färgglad och gjorde, enligt respondent 1s ord, gladare. Respondent 1 menar även att 

helhetsintrycket hade förändrats ännu mer ifall det hade funnits musik och ljudeffekter.  

 

  



 

 III 

Respondent 2: 28 år, Dataspelsutvecklingsstudent med inriktning programmering 

Spelordning: Spel 1, Spel 2. 

Bakgrund:  

Respondent 2s favoritspel är bland annat Baldur’s Gate 2, Fallout 2 och Counter-Strike. 

Favoritgenrerna är västerländska isometriska rollspel och first person shooters. Just 

fascinationen för rollspelsgenren kommer ifrån att spelaren kan utforska världen utifrån 

spelarkaraktärens perspektiv och nysta i ett narrativ som är blir större ju mer spelaren 

gräver och utforskar det. Respondent 2 anser även att moderna rollspel är för rädda för att 

spelare skall missa innehåll och såldes blir upptäckandet av narrativet mindre intressant och 

att rollspelens gyllene tidsålder var på början av 2000-talet. 

Svar på speltesten: 

Respondent 2 gillade grafiska stilen i spel 2 mer, den ansågs vara ”varmare, mjukare, 

mysigare”. Den kantiga pixelgrafiska stilen var, absurt nog enligt respondenten, anledningen 

till att grafiken kändes mjukare. Respondent 2 ansåg att fienden i spel 1 var mer lik en 

”power-up” än en fiende i sitt utseende. 

Respondent 2 upplevde spel 1 som mest tråkig att spela för att ”den första vyn var mer 

utzooma”. Att röra karaktären runt på skärmen kändes mindre intressant när respondent 2 

såg mer av spelbanan. Respondent 2 upplevde även att spel 1 och spel 2 var identiska 

spelmekaniskt. 

Att styra karaktärerna, mellan de två olika spelen, fanns ingen upplevd skillnad uttryckte 

respondent 2. 

Det enda störelsemoment som respondent 2 fann i spelet var att spelkontrollen kändes 

klumpig och fysiken inte var helt rätt. Spelarkaraktärens rörelsehastighet och fallhastighet 

ansågs vara något långsamma. Avsaknaden av hälsomätare för spelarkaraktärer och fiender 

var även en detalj som fattades enligt respondent 2.  

Respondent 2 kunde inte komma på något särskilt fall där grafiken påverkat spelupplevelsen 

i något spel, men menar samtidigt att det troligen sker och att det är gissningsvis något som 

sker undermedvetet. 

 

  



 

 IV 

Respondent 3: 19 år, Dataspelsutvecklingsstudent med inriktning programmering 

Spelordning: Spel 2, Spel 1. 

Bakgrund:  

Respondent 3s favoritspel för tillfället är Mirror’s Edge och andra spelade spel är bland 

annat League of Legends och Minecraft. Genrerna de tillhör är FPS, MOBAs och 

äventyr/sandlådespel. Det roliga med FPS är just den direkta feedbacken. Gör du ett misstag 

så riskerar du att dö, gör du bra ifrån dig lever du längre menar respondent 3. Respondent 3 

menar även att gamla spel kan vara spelmekaniskt mer intressanta än nyare och modernare 

spel men att de nyare spelen ofta vinner på den tekniska fronten, speciellt multiplayer.  

Svar på speltesten: 

Respondent 3 gillade den grafiska stilen i spel 2 mest för att den kändes mer genomarbetad, 

där spel 1 kändes mer skissartad. Några andra anledningar var att grafiken ansågs vara 

tydligare, innehöll mjukare rörelser. 

Respondent 3 upplevde även spel 1 som mest tråkig på grund av stelhet. Respondent 3 tyckte 

att spel 2 var mjukare och mer levande i rörelserna. 

Respondent 3 reflekterade inte över om det var någon skillnad att styra spelarkaraktären i 

spel 1 jämte spel 2. ”Kanske lite stelare rörelser i 1:an, möjligtvis.” sade respondent 3. 

Störelsemoment för respondent 3 var feedbacken i spel 1. Fiendens attack var otydlig. Bättre 

i spel 2. Respondent 3 saknade även en hälsomätare för spelarkaraktären och fiender. 

Respondent 3 har upplevt hur grafik påverkat spelupplevelsen och menar att de flesta spel 

bygger på det. Respondent 3 har exempelvis installerat grafiska modifikationer till 

Minecraft, då respondent 3 ansåg att originalgrafiken var ”… lite tråkig. På ett sätt, att den är 

ganska simpel.” De grafiska modifikationerna som installerades var färgglad pixelgrafik. 

 

  



 

 V 

Respondent 4: 21 år, Dataspelsutvecklingsstudent med inriktning programmering 

Spelordning: Spel 1, Spel 2. 

Bakgrund: 

Respondent 4s favoritspel är bland annat Anno-serien och Supreme Commander. De tillhör 

genrerna simulationsspel och strategispel. Det som gör dessa spel till favoriter är storleken 

och komplexiteten, möjligheten att upprätta långa produktionskedjor och annorlunda 

spelmekanik från liknande spel i genren. Föredrar generellt nyare spel då grafiken är mer 

avancerad.  

Svar på speltesten: 

Respondent 4 föredrog spel 1s grafiska stil. Respondent 4 ansåg att spel 2s grafiska stil var 

förutsägbar och genretypisk medan spel 1s grafiska stil bjöd in till frågor, ”Vad har hänt? 

Varför är träden så konstiga? Vart är jag någonstans?”. De icketypiska fienderna och denna 

”abstrakta” grafik som respondent 4 talar om var faktorer som gjorde grafiken mer 

intressant. 

Det spel som upplevdes som tråkigast var spel 2. Spelmässigt fann respondent 4 ingen 

skillnad mellan spelen men eftersom grafiken i spel 1 föll respondent 4 in mer i smaken så 

fastslog respondent 4 att spel 2 måste varit det tråkigare spelet. 

Respondent 4 lade inte märke till någon skillnad i styrandet av spelarkaraktären mellan de 

olika spelen. 

Ett störelsemoment i styrandet av spelarkaraktären var att respondent 4 hade andra 

preferenser i hur kontrollerna var utlagda på tangentbordet. Respondent 4 önskade efter 

möjligheten att hoppa på knappen V istället för mellanslag. 

I frågan om spelgrafik påverkat respondent 4s spelupplevelse i något spel någon gång så 

menar respondent 4 att spelmekaniken alltid är viktigast. Däremot om en två spel ställs emot 

varandra med samma mekanik och den ena har ett visuellt uttryck som faller respondent 4 

mer i smaken så kommer det alltid att föredras över det andra. Men om det ena spelet hade 

bättre mekanik så hade det valts. 

 

  



 

 VI 

Respondent 5: 23 år, Dataspelsutvecklingsstudent med inriktning grafik 

Spelordning: Spel 2, Spel 1. 

Bakgrund: 

Respondent 5s favoritspel är Heroes of Newerth i genren MOBAs. Respondent 5 menar att 

detta är favoritspelet just för att spelet är snabbt, väldigt reaktionsbaserat, 

tävlingsaspekterna och möjligheten att spela med kompisar. Respondent 5 spelar mest nya 

spel utom de få gånger något gammalt spel plockas upp av nostalgiska skäl. 

Tävlingsmomenten och de sociala aspekterna är det som respondent 5 anser vara viktigast.  

Svar på speltesten: 

Spel två ansågs vara mer tilltalande rent grafiskt då det var mer färggrant och designen på 

spelarkaraktären var en aspekt respondent 5 gillade. 

Respondent 5 menar, med viss tveksamhet, att spelmekaniken mellan spelen var väldigt lika. 

Således går respondent 5 enbart på den grafiska presentationen och menar då att spel 1 var 

det tråkigare spelet.  

Angående känslan att styra spelarkaraktären i spel 1 jämte spel 2 så menar respondent 5 att 

spel 2 var bättre. ”Det var någonting med hoppet från det andra [spel 2] som kändes 

annorlunda. Det föll mig mer i smaken.” 

Styrandet av själva spelkaraktären i sig upplevdes som aningen stelt, respondent 5 menar att 

känslan i hoppandet kändes konstigt och avsaknaden av tydligen feedback, i form av 

hälsomätare, effekter när spelaren tar skada från fiender och ger skada till fiender var 

element som bidrog till stelheten. 

Respondent 5 menar att grafik kan påverka spelupplevelsen. Respondent 5 nämner ett 

exempel i form av handlingen att attackera en fiende. Om den grafiska feedbacken är bra kan 

det göra att spelet blir mer tillfredsställande att spela. En träffad fiende visar tydligt att den 

tar skada och kanske vacklar några steg bakåt är ett exempel som respondent 5 tar fram. 

 

  



 

 VII 

Respondent 6: 31 år, Lead Artist på Pieces Interactive. 

Spelordning: Spel 2, Spel 1. 

Bakgrund: 

Respondent 6s favoritspel är Turtles in Time, Shadow of the Colossus och generellt Call of 

Duty i multiplayer. Det är spel i genrerna beat ’em ups, äventyr och FPS. Respondent 6 

menar att Turtles in Time är ett roligt spel för det är ganska fartfyllt och ganska enkelt. Det 

har även härlig och färgglad grafik. Shadow of the Colossus har mycket stämning och en 

intressant värld att upptäcka ensam. Respondent 6 föredrar nya spel med gammalt tänk. 

Respondent 6 anser att för många moderna spel ”håller en i handen” och inte låter spelaren 

upptäcka spelet på egen hand. 

Svar på speltesten: 

Respondent 6 gillade spel 2 mer just på grund av färgerna. Det var en trevligare värld 

generellt. Respondent 6 menar dock att om samma grafiska känsla hade applicerats på spel 1 

hade kanske det varit att föredra. 

Spel 1 ansågs vara tråkigast att spela. Detta attribueras till en grå miljö och tråkiga fiender. 

Respondent 6 menar också att fantasyarketypen som presenteras i spel 2 är något klassiskt 

som respondent 6 gillar, det kan vara en bidragande faktor till att spel 2 ansågs vara roligare 

att spela. 

Respondent 6 märkte ingen skillnad i att styra spelarkaraktären i spel 1 jämte spel 2. Det 

enda som anmärktes på var att spel 2 var något mer inzoomad i spelvyn.  

Störelsemoment i spelupplevelsen ansågs vara avsaknad av hälsomätare för spelare och 

fiender. Stela animationer, speciellt i spel 1.  

Respondent 6 har upplevt att grafik påverkat spelupplevelsen. Respondent 6 pratar om 

Bioshock Infinite, som har enligt respondenten, enkel spelmekanik men fantastisk grafik. 

”Jag ville bara se mer av världen och insupa ambiansen”. Spel med realistisk och en grå ton, 

liknande Call of Duty, var något som gjorde att respondent 6 kunde tröttna på ett spel. 

Animationer nämns som en bidragande anledning till varför något kan kännas snärtigt att 

spela eller slött att spela. 

  



 

 VIII 

Respondent 7: 25 år, Spelmotorprogrammerare 

Spelordning: Spel 1, Spel 2 

Bakgrund: 

Respondent 7s favoritspel är Fallout 2 och Half-Life 2. De tillhör genrerna rollspel och FPS. 

Respondent 7 menar att det roliga i rollspel är möjligheten att dyka in i en annan värld, att 

kunna utforska mer än en linjär väg igenom ett spel. Att få medverka i narrativet och göra val 

och handlingar som får konsekvenser. Det som gör Half-Life 2 till en favorit är att det var, 

enligt respondent 7, ett av de första spelen som etablerade hur ett modernt FPS ska fungera, 

utan att det blev ett FPS med militärtema. Respondent 7 föredrar nyare spel men spelar 

gärna ett gammalt spel om det visar sig att det finns ett guldkorn som respondenten har 

missat. 

Svar på speltesten: 

Respondent 7 menar att spel 2 var det grafiskt mer intressant, men att detta var en hårfin 

gräns. Anledningen till att spel 2 vann över spel 1 var att det fanns någon obeskrivlig 

mjukhet över grafiken som gjorde att det kändes bättre. 

Spel 1 upplevdes som tråkigare att spela. Respondent 7 menar att spel som antar en sådan 

mörk och ”realistisk stil” behöver vara mer genomarbetade, mer effektfyllda och saker som 

händer i förgrunden och bakgrunden. Mer dynamism och effekter eftersträvades. Detta 

upplevdes inte som ett problem i spel 2 då pixelgrafiken kändes som den hörde ihop med 

spelets design, samt att man inte förväntade sig mer ifrån den grafiska stilen. 

Respondent 7 tyckte att det var roligare att styra spelarkaraktären i spel 2. Respondenten var 

osäker på om det fanns en skillnad men att det var något udda över att kontrollera 

spelarkaraktären i spel 1. Det kändes mer ”rätt och responsivt” i spel 2. Detta kan ha, enligt 

respondent 7, att göra med att spelet var något mer inzoomat. 

Störelsemoment som respondent 7 fann var att när spelarkaraktären attackerar i spel 1 så 

kändes det som attacken gick för högt och således ville respondent 7 ducka och attackera.  

Respondent 7 berättar att grafiken kan påverka spelupplevelsen. Respondent 7 nämner ett 

exempel ur Quake där man kan ändra spelets FOV (periferivinkelmängd). Ju mer det ökas 

desto mer syns av spelets värld. Respondent 7 menar att detta gör att känslan av att färdas i 

spelvärlden upplevs som snabbare. Att springa igenom en korridor på 10 meter med hög 

FOV upplevs gå väldigt snabbt jämfört om samma korridor skulle springas igenom med låg 

FOV, trots att spelaren färdas samma distans på samma tid. Respondent 7 nämner även ett 

annat fall där en spelarkaraktärs gångcykel inte är synkroniserad till spelarkaraktärens 

hastighet, vilket respondent 7 menar leder till att karaktären upplevs glida framåt i miljön. 

 

  



 

 IX 

Respondent 8: 24 år, Dataspelsutvecklingsstudent med inriktning musik 

Spelordning: Spel 2, Spel 1. 

Bakgrund: 

Favoritspelen är Demon’s Souls, Dark Souls och Dark Souls 2 samt Half-life 2. Dessa tillhör 

genrerna action rollspel och FPS. Respondent 8 menar att Half-Life 2 lyckas med att skapa 

en känsla av olinjärt spelande i ett väldigt linjärt spel. Varje situation och miljö som 

presenteras kan lösas och interageras med på en rad olika sätt. Gemensamt för dessa 

favoritspel är hur respondent 8 fått nyvunnet intresse för spel som helhet efter att ha spelat 

dessa spel. Respondent 8 föredrar nyare spel, då många äldre spel, anser respondent 8, vara 

sämre designade än modernare spel. 

Svar efter speltesten: 

Respondent 8 gillade spel 2s grafiska stil mest. Det ansågs vara snyggare, mer 

sammanhängande och mer välarbetat. Trasiga pelare och detaljrikedom i miljön var 

intressant. Samt att fienden var en slimefigur, det passade bra in i miljön ansåg respondent 

8. 

Respondent 8 tyckte att spel 1 var tråkigare att spela. De bidragande faktorerna var att 

grafiken kändes trist och att bakgrunden kändes som den var en egen stil, spelarkaraktären 

en egen stil och fienden en egen stil. Respondent 8 var osäker på om det var samma struktur 

på spelnivån men tyckte att spel 1 var kortare. 

Känslan av en skillnad i att styra spelarkaraktären i spel 1 jämte spel 2 var inget respondent 

8 lade märke till. Det enda respondent 8 upptäckte var att animationerna på 

spelarkaraktären i spel 1 var fulare. 

Ett störelsemoment för respondent 8 var frågeställningen om man kunde dö och förlora 

spelet. Samt avsaknaden av en hälsomätare för spelarkaraktären och fienden. 

Respondent 8 har upplevt att spelupplevelsen förändrats tack vare spelgrafiken. ”Kentucky 

Route Zero blev ju väldigt mycket bättre av grafiken”. Respondent 8 beskriver även ett 

exempel hur helheten i att slåss i Tekken-spelen är bra. Respondent 8 beskriver hur 

knappkombinationer och kontroll, animationer, partikeleffekter, färgindikatorer på träffar 

och skademängd alla känns rätt och är en av anledningarna till varför respondent 8 föredrar 

Tekken-spelen framför andra fightingspel. Respondent 8 har inte tänkt så mycket på detta 

och hävdar själv att ”bara är spekulation”. 


