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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete är att jämföra effekterna av game feel och detaljerad grafik på 

en spelares immersion. Arbetet är riktat mot korta produktioner och har som mål att 

redovisa data som gör att spelutvecklare kan göra informerade val vid implementation 

av funktionalitet och grafik. Tre prototyper skapades för att mäta spelarnas immersion: 

en med abstrakt grafik, en med detaljerad grafik och en med game feel. 

Försökpersonernas upplevelse av prototyperna samlades in med hjälp av en 

webbbaserad enkät. Försökpersonernas svar visar inga säkra resultat men pekar på att 

försökspersonerna som spelade prototypen med game feel upplevde mest immersion. 

Nyckelord: Game feel jam immersion 
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1 Introduktion 

Game feel är ett uttryck som är svårt att definiera, många speldesigners vet vad det är och 

många applicerar det i spel men få diskuterar vad uttrycket faktiskt innebär. Dessutom vet få 

spelare vad game feel är, men många spelare kan snabbt avgöra om ett spel har game feel eller 

inte. Game feel är till för att förbättra spelares subjektiva upplevelser i spel genom att på olika 

sätt förbättra feedback och interaktioner i spel. Swink (2008) beskriver på ett bra sätt vad som 

menas med game feel i det följande citatet. 

Feel is the most overlooked aspect of game creation; a powerful, gripping, 

tactile sensation that exists somewhere in the space between player and game. 

It is a kind of “virtual sensation,” a blending of the visual, aural and tactile. In 

short, it is one of the most powerful properties of human computer interaction. 

Swink 2008 s. xiii 

Ett spel som lyckas med att skapa bra game feel är Super Mario 64 (1996). Spelaren känner 

varje hopp som Mario gör och detta leder till att spelaren får ett intryck av att vara Mario. Det 

här arbetet utgår från definitionen av game feel som ”Real-time control of virtual objects in a 

simulated space, with interactions emphasized by polish” (Swink 2008), med andra ord 

handlar game feel om att polera och framhäva interaktioner i realtidskontrollerade spel. Det 

här arbetet kommer mäta hur game feel påverkar spelares immersion jämfört med detaljerad 

grafik.  Tre prototyper av samma spel skapades som ett verktyg för att mäta spelares 

immersion, en prototyp med grundläggande funktionalitet, en prototyp med detaljerad grafik 

och en prototyp med ren game feel. Uttrycket ren game feel används eftersom Swink (2008) 

delar upp game feel i tre kategorier: realtidskontroll, virtuell miljö och polering. Endast spel 

som passar in i alla tre kategorier uppnår ren game feel. 

Immersion uppstår när en spelare är engagerad i ett spel, vanliga effekter är att spelaren 

ignorerar intryck från omgivningen och förlorar tidsuppfattning (Jennett, Cox, Cairns, 

Dhoparee, Epps, Tijs & Walton 2008). Det här arbetet är riktat mot mindre produktioner och 

game jams. Game jams är tidsbegränsade event där deltagarna utvecklar ett färdigt spel 

(Global game jam 2015). För att mäta immersion används en enkät skapad av Jennett et al. 

(2008) som försöker mäta spelarnas subjektiva upplevelser av immersion med hjälp av 

tidigare forskning inom närvaro och flow.  
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2 Bakgrund 

Det här arbetet har som mål att undersöka hur tillägget av ren game feel påverkar spelares 

immersion i ett tvådimensionellt actionspel jämfört med tillägget av detaljerad grafik. 

Bakgrunden förklarar först game feel på en djupare nivå för att sedan definiera immersion och 

förklara arbetets fokus på tidsbegränsade produktioner. Kapitlet om game feel är nästan helt 

baserat på Swinks (2008) bok Game Feel: A Game Designer’s guide to virtual sensation då det 

finns så få artiklar och arbeten skrivna om ämnet. 

2.1 Game Feel 

Det finns ingen kollektivt överenskommen definition av vad game feel är och det är svårt att 

definiera eftersom olika speldesigners har olika uppfattningar om vad uttrycket innebär. 

Swink (2008) bad tio professionella speldesigners att definiera game feel och fick då tio olika 

svar tillbaka. Swink förklarade resultatet som att ingen svarade fel utan att svaren tillsammans 

innehöll de olika ingredienserna som skapar game feel. Även fast ingen svarade samma kunde 

svaren delas in i fyra grupper. Den första gruppen speldesigners tyckte att game feel handlade 

om intuitiva kontroller som är lätta att lära sig men svåra att bemästra. Den andra gruppen 

värderade fysisk interaktion mellan virtuella objekt. Där låg fokus på att ge spelarens 

handlingar ett intryck; att få spelarens handlingar att kännas och spelvärlden att reagera på 

dem. Den tredje gruppen tyckte att det viktigaste var att få spelaren att känna sig närvarande 

i spelet, målet för dem var att förmedla en realistisk känsla för att helt fånga spelaren i 

spelvärlden. Den sista gruppen designers tyckte att game feel handlade om hur attraktivt ett 

spel uppfattades. Deras mål var att genom flera lager av effekter skapa spel där varje liten 

detalj och interaktion var polerad. Den här splittringen bland speldesigners försvårar arbetet 

med att hitta en gemensam definition av game feel. 

Det här arbetet utgår från definitionen av game feel som ”Real-time control of virtual objects 

in a simulated space, with interactions emphasized by polish” (Swink 2008 s. 6). Game feel 

handlar om att polera och framhäva interaktioner i realtidskontrollerade spel. För att 

komma fram till den här definitionen delar Swink (2008) upp game feel i tre kategorier: 

realtidskontroll, virtuell miljö och polering. Realtidkontroll innebär att spelarens input 

påverkar spelarkaraktären kontinuerligt och konstant. När spelaren kan styra 

spelarkaraktären krävs det också en värld för spelaren att styra karaktären i: en virtuell 

miljö. Genom en virtuell miljö får spelarkaraktärens rörelsemönster mening, 

spelarkaraktären har en värld att interagera med. Den tredje kategorin är polering och det 

innebär att man spenderar tid med att polera interaktioner i spelet. Polering är kosmetiska 

ändringar som inte påverkar den underliggande simulationen. Om exempelvis en liten låda 

ramlar ner för en höjd skakar skärmbilden till och ett stort rökmoln skapas under lådan. På 

det viset kan spelaren direkt avgöra att lådan var väldigt tung trots att den var liten. Genom 

att polera alla små interaktioner kan man förmedla objekts egenskaper som vikt eller massa 

direkt i spelet och spelvärlden blir trovärdigare och mer lättläst (Swink 2008). Dessa 

kategorier tas upp mer i detalj under nästa rubrik.  
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 Swinks (2008) kategorier för game feel. 

 

Figur 1 är återskapad från Swink (2008) och är ett hjälpmedel för att kategorisera game feel i 

spel. Ett spel behöver inte passa in i alla kategorier för att ha game feel, exempelvis  har 

Bejeweled (2001) och Civilization IV (2005) bra game feel utan att ha realtidskontroll och blir 

då placerade i det lila fältet längst ner i figur 1. De spel som passar in i alla tre kategorier säger 

Swink (2008) har ren game feel. Om ett spel exempelvis har både polering och realtidskontroll 

placeras det in i det turkosa området åt höger.  

2.1.1 Realtidskontroll 

Realtidskontroll är den första kategorin som inkluderas i Swinks (2008) definition av game 

feel. Realtidskontroll innebär att spelaren kontrollerar spelarkaraktären i ett kontinuerligt och 

konstant flöde där varje input spelaren ger får spelarkaraktären att reagera på ett förutsägbart 

sätt. Swink (2008) förklarar realtidskontroll som en loop mellan minst två parter, i det här 

fallet spelare och dator. Spelaren har ett mål som den förmedlar till datorn genom input, 

exempelvis genom ett knapptryck eller en joystick. Med hjälp av spelarens input reagerar 

datorn och skickar tillbaka ett resultat som syns på skärmen. Spelaren reagerar på resultatet 

och formulerar en ny handling baserat på förändringarna på skärmen. Den här loopen av input 

och feedback under snabb repetition möjliggör precis och kontinuerlig kontroll över en rörlig 

spelarkaraktär. 

2.1.2 Virtuell miljö 

Swinks (2008) andra kategori är virtuell miljö. Virtuell miljö innefattar de simulerade fysiska 

interaktionerna i den virtuella miljön som uppfattas aktivt av spelaren. Virtuell miljö 

inkluderar kollisionsdetektion. Utan någon virtuell miljö finns det ingen mening med att 

kontrollera spelarkaraktären. Det är genom spelarens uppfattning om spelarkaraktärens, 

omvärldens och andra objekts hastighet och position spelaren kan uppfatta sin egen rörelse i 

den virtuella miljön. En spelarkaraktär som kolliderar och reagerar med omgivningen tillåter 

spelaren att uppleva den fysiska känslan av att interagera med spelvärlden. 
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Den andra nödvändiga komponenten i den virtuella miljön är att den är aktivt upplevd. Swink 

(2008) beskriver skillnaden mellan att aktivt och passivt uppleva den virtuella miljön genom 

att jämföra en tv-tittare som upplever den virtuella miljön passivt och en spelare som själv 

måste utforska den virtuella miljön och på det sättet upplever den aktivt. Enligt Swink (2008) 

har nästan alla spel en virtuell miljö då han inte kan peka ut något specifikt spel som saknar 

virtuell miljö. Swink (2008) skapade dock en prototyp utan virtuell miljö där spelaren styr en 

flygande fyrkant på en enfärgad bakgrund. Det blir snabbt meningslöst att kunna styra ett 

objekt när det inte har någonting att interagera med. 

2.1.3 Polering 

Swink (2008) beskriver polering som effekter som artificiellt förbättrar interaktionen utan att 

ändra den underliggande simulationen. Några exempel kan vara att skärmbilden skakar när 

spelaren avfyrar ett vapen eller att det kommer dammoln från spelarkaraktärens fötter när 

den springer. Om poleringselement tas bort kommer spelet fortfarande fungera likadant men 

kan uppfattas som mindre attraktivt av spelaren. Alla prototyperna i det här arbetet har 

realtidskontroll och virtuell miljö, de ändringar som existerar i prototypen med ren game feel 

är enbart av typen polering. 

2.2 Upplevelser av game feel 

För att förstå game feel bättre måste man förstå upplevelserna och känslorna som game feel 

skapar. Enligt Swink (2008) är de fem vanligaste upplevelserna: (1) den estetiska sensationen 

av kontroll, (2) njutningen av att lära sig, träna på och bemästra en färdighet, (3) 

förlängningen av sinnena, (4) förlängningen av identitet och (5) interaktion med en unik fysisk 

verklighet.  

2.2.1 Den estetiska känslan av kontroll 

Swink (2008) beskriver enkelt den estetiska känslan av kontroll som att det helt enkelt känns 

bra att se saker röra på sig, framförallt när saker som rör på sig reagerar på spelarens input. 

Den estetiska känslan av kontroll kan man lätt observera när en ovan spelare spelar ett bilspel. 

När en skarp kurva dyker upp sitter spelaren och lutar sig åt höger eller vänster för att svänga 

lite hårdare även fast det inte påverkar bilen i spelet. Hamnar spelaren lite efter böjer den sig 

framåt i sin stol för att bilen ska åka snabbare. (Swink 2008). 

2.2.2 Njutningen av att lära sig, träna på och bemästra en färdighet 

Njutningen av att lära sig, träna på och bemästra en färdighet är inte exklusivt dedikerad till 

dataspel. Att exempelvis lära sig cykla kan vara en frustrerande upplevelse. Det är många 

moment att hålla reda på som att styra med styret, trampa på pedalerna och samtidigt hålla 

balansen. Men efter träning när man lärt sig cykla blir det en underbar känsla att snabbt cykla 

nerför en backe. De olika stegen har då blivit en egen process, som man lärt sig bemästra. 

Swink (2008) beskriver hur nya spelare klumpigt navigerar sig igenom nya spel, har ett spel 

bra game feel är den simpla känslan av att experimentera och lära sig njutbar. Ett spel med 

bra inlärningskurva låter spelaren sakta bli bättre och bättre för att sedan ge spelaren känslan 

att den faktiskt lärt sig en ny färdighet när den bemästrat spelet. För att spelaren ska kunna 

lära sig är det viktigt att spelarkaraktären reagerar på ett förutsägbart sätt på spelarens input, 

spelaren måste känna att ett misslyckande inte beror på kontrollerna. Lyckas spelaren inte 

förutspå hur input påverkar spelarkaraktären går det inte att bli bättre på att styra karaktären 

(Swink 2008). 
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2.2.3 Förlängning av sinnena 

Swink (2008) använder sig av en bil för att illustrera förlängningen av sinnena. När en individ 

lärt sig köra en bil utvecklar den ett sinne för hur långt bilen sträcker sig runt individen. Det 

är exempelvis vad som gör att man kan avgöra om bilen verkligen får plats i en parkeringsruta 

genom att endast observera. När en förare är van vid en bil blir fordonet som en extra 

kroppsdel, föraren är för stunden omedveten om sin omkrets och ser istället bilen som en del 

av sig själv. Bilen blir en förlängning av förarens kropp. På samma sätt lyckas spel med bra 

game feel förlänga spelarens sinnen genom att få spelarkaraktären att kännas som en extra 

kroppsdel. Denna upplevelse sker i och med att spelaren blir van med kontrollerna i ett spel. 

Spelaren kan då omedvetet förutspå hur spelarkaraktären kommer reagera på input och 

mästerfullt manövrera karaktären. Jennett et al. (2008) beskriver fenomenet som att 

kontrollerna blir osynliga, att styra spelarkaraktären blir så naturligt för spelaren att den inte 

aktivt tänker på den utförda handlingen. 

2.2.4 Förlängning av identitet 

Belk (1988) myntade uttrycket förlängning av identitet år 1988, i ett samhälle utan onlinespel, 

webbsidor eller virtuella världar. Men i dagens samhälle med dessa digitala teknologier har 

uttrycket blivit än mer aktuellt. Förlängning av identitet betyder att en individs självbild kan 

existera utanför kroppen. Swink (2008) förklarar förlängning av identitet med ett bra exempel 

om en bilförare som i låg hastighet krockar in i en stolpe. Förarens respons vid krocken blir 

”Jag krockade in i en stolpe” istället för ”bilen krockade in i en stolpe” vilket tyder på att 

föraren ser sig själv och bilen som en gemensam entitet. Under bilturen blir bilen en 

förlängning av förarens identitet, att krocka i stolpen skadar inte föraren men under 

ögonblicket bilen krockar upplever föraren smärta (Swink 2008). Många personer upplever 

att när de spelar väldesignade spel eller på annat sätt upplever välgjorda virtuella miljöer att 

de faktiskt är i den virtuella världen och blir karaktären som de styr eller observerar 

(Havranek, Langer, Cheetham & Jäncke 2012). 

2.2.5 Interaktion med en unik fysisk verklighet 

Interaktionen med en unik fysisk verklighet inom ett spel syftar på den nästintill fysiska 

upplevelsen som ett spel med ren game feel innebär. Varje hopp i ett plattformsspel bör 

kännas: karaktärens vikt kan uppfattas av spelaren när den landar genom att skärmbilden 

skakar och ett dammoln skapas under fötterna på karaktären. I skjutspel bör vapnet 

exempelvis tryckas bakåt samtidigt som ett kraftigt ljud med mycket bas spelas upp för att ge 

en trovärdig interaktion. Game feel ger spelaren information om föremåls attribut som 

exempelvis vikt eller massa och får spelvärlden att kännas sammanhängande. Hela 

spelvärlden blir lättare att uppfatta när det känns att varje interaktion har stor betydelse 

(Swink 2008). 

2.3 Grafik 

Masuch och Röber (2004) hävdar att majoriteten av spelare anser att det viktigaste i ett spel 

är att det ska vara roligt istället för att fokusera på grafik. Förutom de tidiga text-baserade 

spelen har alla spel som produceras idag någon sorts grafik. Enligt Masuch och Röber (2004) 

är tiden då imponerande högupplöst grafik kunde sälja ett spel över, spelare vet att ett spel 

med fantastisk grafik inte är lika med en fantastisk spelupplevelse. Schell (2008) hävdar att 

många speldesigners värderar spelgrafik som ytliga detaljer som inte påverkar det som enligt 

dem är viktigt: spelmekanik. Spel är dock mer än bara mekanik, spel är en hel upplevelse. 
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Många designers och spelare underskattar effekten som vacker spelgrafik faktiskt har. Detta 

kan man se bland annat genom att studera de tio bäst säljande spelen 2014 där åtta av tio spel 

har fotorealistisk grafik (Kain 2015). 

Jennett et al. (2008) skriver att två viktiga attribut för att uppnå närvaro är sensorisk 

information och realism. När man är involverad i ett spel skiftar spelarens fokus från den 

visuella och auditiva sensoriska informationen från omvärlden till den sensoriska 

informationen från spelupplevelsen. Genom att ha välarbetad och realistisk grafik kan man 

uppnå högre närvaro i spel. 

Schell (2008) räknar upp fyra positiva effekter som spelgrafik har på spelare. För det första 

anser han att spelgrafik genom att öka spelets attraktivitet kan bidra till att en spelare väljer 

att köpa ett spel vilket den annars helt hade ignorerat. Genom att ha vacker grafik blir det 

lättare att få ett positivt första intryck och på så sätt få flera spelare att upptäcka spelet. Det 

andra är att spelgrafik kan få en spelvärld att kännas verkligare vilket kan göra att spelare tar 

spelet seriösare. Det tredje är att tillfredställelsen som en spelare får av välarbetad grafik kan 

göra att varje nytt objekt eller vy spelaren ser bli en belöning och på så sätt motivera spelaren 

att fortsätta spela. Det fjärde är att ett spel med en vacker yta gör att spelare har mer översikt 

för bristande mekanik, på samma sätt som vackra människors brister ofta ignoreras. Det här 

arbetets tre prototyper innehåller två olika sorters grafiska stilar, både en abstrakt grafisk stil 

där världen helt enkelt består av enfärgade fyrkanter och en detaljerad grafisk still där världen 

är detaljerad och färgglad. 

2.4 Immersion 

Immersion är upplevelsen av att ”dras in” i spel. När en spelare upplever immersion kan hen 

för stunden glömma bort vardagliga bekymmer, i vissa fall blir spelare så inne i spelet att de 

inte märker saker runt dem, saker som hur lång tid som har passerat eller ifall någon ropar 

deras namn (Jennett et al. 2008). Immersion är ett metaforiskt uttryck som kommer från 

engelskans ”submerge”; att bli nedsänkt i vatten. Tanken är att uppleva en annan verklighet, 

upplevelsen att röra sig i vatten är helt annorlunda från att röra sig uppe på land, på det sättet 

är immersion att bli omsluten av en alternativ verklighet som tar upp hela ens uppmärksamhet 

(Pasch, Bianchi-Berthouze, Van Dijk & Nijholt 2009).  

Brown & Cairns (2004) skriver att spelrecensioner kopplar immersion till spelvärldens 

realism eller hur atmosfäriska ljudeffekterna är. Brown & Cairns menar dock att varken 

realism eller atmosfäriska ljudeffekter garanterar att ett spel har immersion. Enligt Caroux, 

Isbister, Le Bigot & Vibert (2015) skapas immersion genom att spelaren upplever 

engagemang. Engagemang är en upplevelse som är relaterad till spelarens nivå av motivation. 

Förutom immersion kategoriseras även närvaro och upplevd realism under engagemang. För 

att hålla spelarens motivation uppe är det viktigt att ett spel fortsätter utmana spelaren  

Jennett et al. (2008) hävdar att spelare kan uppleva immersion på en skala uppdelad i tre 

nivåer, den första nivån är engagemang (Engagemang är i det här sammanhanget beskrivet 

som en nivå av immersion, det är inte samma engagemang som Caroux et al. (2008) beskriver 

i stycket ovanför). För att nå engagemang måste spelaren investera tid, kraft och 

uppmärksamhet för att lära sig att spela spelet.  

Från engagemang kan spelaren nå upptagenhet. Spelaren kan nå upptagenhet om spelets 

funktioner påverkar spelarens känslomässigt och kontrollerna blir ”osynliga”, det vill säga att 
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spelaren kan kontrollerna tillräckligt bra för att inte behöva tänka på dem. I 

upptagenhetsstadiet blir spelaren mindre uppmärksam på sin omgivning och sig själv. När 

Browns & Cairns (2004) frågade spelare vilka kvalitéer som var viktigast för att uppnå 

upptagenhet svarade de spelets grafik, intressanta uppgifter och spelets handling.  

Jennett et al. (2008) skriver att den högsta nivån av immersion kallas total immersion. I total 

immersion upplever spelaren närvaro och blir frånkopplad från verkligheten, allt som spelar 

roll för spelaren i den här fasen är spelet. Total immersion är ovanligare än de tidigare 

stadierna och kräver spelarens fulla uppmärksamhet. Browns & Cairns (2004) beskriver två 

barriärer som måste övervinnas för att kunna uppnå total immersion: empati och atmosfär. 

Empati visade sig vara kopplat till flera funktioner i spel men funktionen som skapade mest 

empati var perspektiv. De spel där spelarna rapporterade mest empati var nästan exklusivt 

spel med ett förstapersonsperspektiv. Atmosfär skapas genom grafiken, handlingen och 

ljuden, det vill säga spelets stora byggstenar och det är viktigt att alla delar hänger ihop på ett 

bra sätt. Atmosfären tar upp spelarens uppmärksamhet. När spelaren uppmärksammar både 

de visuella och auditiva intrycken måste spelaren anstränga sig. Ju mer spelaren anstränger 

sig för att uppmärksamma spelets byggstenar desto mer immersion upplever spelaren. 

2.4.1 Flow 

Två koncept som liknar immersion är flow och närvaro, de två koncepten används ofta för att 

beskriva immersion, men för att förstå immersion är det viktigt att se hur de skiljer sig från 

varandra. Flow är ett uttryck myntat av Csikszentmihalyi (1975), nedanför är ett citat där han 

beskriver flow. 

Flow denotes the holistic sensation present when we act with total involvement. 

It is the kind of feeling after which one nostalgically says: ‘‘that was fun,’’ or 

‘‘that was enjoyable’’; it is the state in which action follows upon action 

according to an internal logic which seems to need no conscious intervention 

on our part. We experience it as a unified flowing from one moment to the next, 

in which we feel in control of our actions, and in which there is little distinction 

between self and environment; between stimulus and response; or between 

past, present, and future. 

Csikszentmihalyi, 1975, s. 43 

Flow beskrivs som en optimal upplevelse, när en individ är så fokuserad på en aktivitet att 

inget annat spelar någon roll. Likt immersion ignoreras irrelevanta tankar eller intryck från 

omgivningen då en person upplever flow. Baron (2012) skriver att fyra karaktärsdrag som 

främjar flow är (1) konkreta mål med hanterbara regler, (2) mål som passar spelarens förmåga, 

(3) tydlig och läglig feedback och (4) eliminerandet av distraktioner. 

Flow och immersion överlappar varandra men eftersom flow beskrivs som en optimal 

upplevelse skiljer det sig från immersion. Immersion existerar på en skala och spelare kan 

uppleva olika nivåer av immersion. Flow är dock inte nödvändigtvis samma upplevelse som 

när en spelare som upplever maximal immersion, flow-teorin har ett antal krav som innefattar 

bland annat tydliga mål och direkt feedback men det finns spel utan tydliga mål som spelare 

kan uppleva hög immersion i (Jennett et al. 2008). 

Immersion och flow främjas av en ökande svårighetsgrad. Jennett et al (2008) utför en 

undersökning där försökspersonerna ska klicka på rutor i ett datorprogram. Programmet har 
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olika versioner men versionen där tempot ökar och uppgiften blir svårare är versionen där 

försökspersonerna upplever mest immersion. Cowley, Charles, Black & Hickley (2008) skriver 

att samma fenomen existerar i flow. Spel tvingar spelaren in i ett kognitivt tillstånd där flow 

börjar upplevas genom att spelaren utforskar och bemästrar simulationen. Det är en 

balansgång mellan den komplexa simulationen och spelarens villighet och förmåga att 

bemästra den. 

2.4.2 Närvaro 

Närvaro blev ett populärt fält att undersöka under 90-talet i samband med utvecklandet av 

virtual reality hårdvara. Jennett et al. (2008) definierar närvaro som känslan av att befinna 

sig i en virtuell miljö. Det finns olika teorier om vad som skapar mest närvaro, Jennett et al. 

(2008) berättar om två teorier: en teori hävdar att det viktigaste är att interaktionerna med 

världen känns naturliga och att den virtuella miljön imiterar verkligheten. Den andra teorin 

hävdar att det viktigaste för att skapa närvaro är att spelvärlden reagerar på spelarens 

handlingar på ett sätt som känns logiskt.  

Havranek et al. (2012) visar resultat på att spelarens perspektiv kan påverka närvaro. I deras 

undersökning visade det sig att ett förstapersonsperspektiv skapade mer närvaro än ett 

tredjepersonsperspektiv. Något som visade sig ännu viktigare var dock spelarens möjlighet att 

interagera med spelvärlden och hur spelvärlden agerade på spelarens handlingar. När 

spelaren var en aktiv deltagare i världen istället för en passiv observatör ökade närvaron. 

Jennett et al. (2008) argumenterar att närvaro och immersion skiljer sig på flera olika sätt. 

Immersion är en upplevelse och närvaro är istället ett sinnestillstånd. Närvaro kan existera 

utan immersion, spelare kan känna sig närvarande i en virtuell värld utan att förlora 

uppfattningen om tid. På samma sätt kan immersion existera utan närvaro i exempelvis spel 

med enkel grafik, spelaren känner sig inte närvarande i spelvärlden men kan ändå förlora 

uppfattningen av tid. 

2.5 Fokusering på tidsbegränsade produktioner 

Som det tidigare har nämnts är arbetet riktat mot korta spelproduktioner, specifikt game jams 

eller studentproduktioner. Game jam är samlingar för spelutvecklare där de planerar, 

designar eller skapar ett helt spel under en begränsad tid, oftast mellan 24-72 timmar. Den 

korta tiden är till för att stimulera kreativitet och för att skapa kreativa lösningar på problem 

som annars kan ta lång tid att lösa (Global Game Jam 2015). Många utvecklare lägger mycket 

tid under game jams på att skapa och implementera grafik samtidigt som spelets funktionalitet 

stannar på en grundläggande nivå. Det här arbetet utforskar alternativa utvecklingsmetoder 

och jämför vilka effekter olika sorters prioriteringar i utvecklingen har på spelares uppfattning 

av spel.  

Game feel är oftast något som skapas av designers eller programmerare och grafik någonting 

som skapas av grafiker vilket gör att det är olika utvecklare som jobbar med game feel och 

grafik. Problemet i korttidsproduktioner är implementationen. Att implementera grafik och 

game feel tar tid. Implementationen blir en flaskhals och många gånger hinner inte alla de 

önskade funktionerna implementeras under ett game jam. 



 
9 

3 Problemformulering  

Syftet med det här arbetet är att visa hur tillägget av ren game feel påverkar spelares 

immersion i tvådimensionella actionspel jämfört med tillägget av detaljerad grafik. Game feel 

och detaljerad grafik är inte exklusiva utan kan och bör kombineras. Det här arbetet riktar sig 

framförallt mot kortare produktioner där det blir viktigare att prioritera vilka delar som hinner 

implementeras. Arbetet är speciellt inriktat mot game jams eller studentproduktioner, som är 

tidsbegränsade tillställningar där man utvecklar ett helt spel på kort tid. Under game jams 

spenderas mycket av tiden på att skapa och implementera grafik men under tiden stannar 

spelens funktionalitet på ett stadie där de inte känns tillfredställande att spela. Arbetet vill 

med sitt resultat visa spelutvecklare hur de borde prioritera runt implementation vid korta 

spelproduktioner för att utvecklarna ska kunna skapa bättre spel. 

Arbetets frågeställning är:  

 Hur påverkar tillägget av ren game feel spelares immersion i ett actionspel med kort 

utvecklingstid jämfört med tillägget av detaljerad grafik? 

3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka hur game feel påverkar en spelares immersion i ett actionspel skapades tre 

prototyper av ett tvådimensionellt actionspel. De tre prototyperna är mekaniskt identiska men 

har skillnader i sin estetik. Den första prototypen har abstrakt grafik, den andra prototypen 

har också abstrakt grafik med ren game feel och den tredje prototypen har detaljerad grafik. 

Prototyperna med abstrakt och detaljerad grafik har också game feel eftersom de har 

realtidskontroll och virtuell miljö, den andra prototypen med abstrakt grafik har ren game feel 

för att den har poleringselement: ändringar som inte ändrar den underliggande simulationen 

utan framhäver interaktionerna i spelet. Prototypen med abstrakt grafik existerar för att 

kunna jämföra hur mycket de andra prototyperna skiljer sig från ett spel med enbart 

grundläggande funktionalitet. Eftersom prototypen med abstrakt grafik varken har ren game 

feel eller detaljerad grafik kan man jämföra resultaten från den abstrakta prototypen med de 

andra två prototyperna för att se hur de skiljer sig. I prototyperna tar sig spelaren igenom en 

bana från vänster till höger genom att springa, hoppa och skjuta fiender. Alla versioner 

innehåller simpla ljudeffekter.  

Arbetet med game feel prototypen är inspirerat av The Art of Screenshake (Nijman 2013). The 

Art of Screenshake är en presentation där lager efter lager med game feel läggs på en prototyp 

för att förbättra ett simpelt spel. Det här arbetet använder många av metoderna Nijman 

använder i sin presentation. Varje försöksperson spelade en av prototyperna och fyllda sedan 

i en enkät. Spelets genre valdes av flera anledningar men den huvudsakliga var för att likna 

Nijmans (2013) presentation. Det gjorde det enklare att testa de game feel tekniker som 

Nijman använde. Plattformsspel är ganska enkla att utveckla vilket gjorde att de tre 

prototyperna som utvecklades hann skapas i tid. Genom att spelet var tvådimensionellt blev 

även arbetet med både game feel teknikerna och grafiken enklare, det är väldigt mycket 

mindre komplext än tredimensionell grafik. 

3.1.1 Prototyp med game feel 

Modifikationerna i game feel prototypen är baserade på föreläsningen The Art of Screenshake 

(Nijman 2013). Presentationen börjar med ett litet simpel spel och genom att lägga till flera 
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lager game feel blir spelet helt annorlunda. För att kunna mäta prototyperna mot varandra är 

ändringarna i game feel prototypen enbart av typen polering, ändringar som inte påverkar den 

underliggande simulationen. Det största arbetet är att förbättra skjutandet då det är spelarens 

huvudsakliga sätt att interagera med världen. Nijman (2013) argumenterar för att skjutandet 

är det viktigaste i ett skjutspel och att det just därför är det viktigt att se till att det känns bra 

att skjuta. När spelaren skjuter ska vapnet tryckas bakåt och en hylsa flyga ut samtidigt som 

skärmbilden skakar till. Game feel handlar om att förbättra feedback. Baron (2012) skriver att 

en metod för att skapa flow är tydlig och läglig feedback. Då flow på många sätt liknar en 

optimal upplevelse av immersion (Jennett 2008) har artikeln använts som en källa för att 

skapa högre immersion. Skotten som träffar väggar och golv har en träff-effekt, det är 

inspirerat av Nijman (2013) som berättar att skjutandet blir roligare ifall världen alltid 

reagerar på skotten. Han jämför det med en västernfilm där folk börjar skjuta i en saloon, varje 

skott som missar träffar någonting annat i bakgrunden och det ger en härlig och intensiv 

känsla.  

Fienderna trycks bakåt och bli färgade vita när de blir skjutna och stannar  i världen. Det är 

en väldigt stark effekt och det är tydligt att spelaren påverkar världen. Nijman (2013) säger att 

den sortens permanens är viktigt för game feel, att fienderna ligger kvar i världen gör att 

spelaren kan summera vad som hänt efter varje konflikt och kan även ge bra minnen ifall 

spelaren återvänder. Dessutom skapas det dammoln under fötterna på spelarkaraktären när 

den springer för att göra det roligare att springa runt i den virtuella miljön. 

3.1.2 Prototyp med detaljerad grafik 

Den sista prototypen är en motvikt mot game feel prototypen, den är till för att undersöka om 

tillägget av detaljerad grafik påverkar spelarens immersion mer än tillägget av ren game feel. 

Prototypen är mekaniskt identisk med den abstrakta prototypen men all grafik är utbytt mot 

detaljerad grafik. Det finns en mängd dekorativa objekt i bakgrunden som bara är till för att 

öka prototypens attraktivitet. Både spelarkaraktären och fienderna är animerade. För att 

säkerställa att den detaljerade grafiken håller tillräckligt hög nivå då det är ett arbete inom 

datavetenskap kommer grafiken huvudsakligen hämtas från databaser som 

http://opengameart.com, skulle det saknas någonting från den sidan kommer resterande 

grafiska komponenter skapas eller redigeras i Photoshop. 

3.1.3 Undersökning 

För att mäta resultaten utfördes en kvantitativ enkätundersökning. Enkätundersökningar är 

en metod för strukturerad datainsamling med hjälp av frågor och svar där de som blir 

tillfrågade får samma uppsättning frågor (Østbye & Larsson 2004). Enkäten kommer postas 

på olika ställen online för att försöka få ett så stort deltagande som möjligt. Det finns tre 

kontrollvariabler i början av undersökningen. De punkterna som är intressant för arbetet att 

skilja på är om det är den tillfrågade personens åldersgrupp, kön och om den har tidigare 

erfarenhet med dataspelsutveckling. Anledningen till de här kontrollvariablerna var att 

undersökningen hade som mål att nå en bred och stor målgrupp, genom kontrollvariablerna 

skulle det vara möjligt att få en uppfattning om hur målgruppen som deltagit såg ut. 

Erfarenhet med tidigare spelutveckling togs med för att skilja på åsikter från de som utvecklar 

spel från konsumenter då spelutvecklare och konsumenters åsikter ofta skiljer sig åt. För att 

försöka få så jämt antal deltagare som möjligt för varje prototyp kommer länken som läggs 

upp leda till en sida som innehåller ett script som slumpmässigt skickar vidare deltagaren till 
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en av de tre undersökningarna. Efter spelomgången kommer deltagaren ombes att fylla i en 

enkät.  

Den största anledningen till att arbetet använder sig av en kvantitativ undersökning istället 

för en kvalitativ undersökning är på grund av svårigheterna att få tag i ett tillräckigt antal 

deltagare under ett examensarbete och eftersom arbetet är uppdelat i tre undersökningar blir 

det ännu viktigare att det blir tillräckligt många deltagare för att dela upp i tre grupper. Genom 

att länken publicerades online var målet att arbetet skulle kunna nå ut till en mycket större 

och diversifierad grupp deltagare. Nackdelen med en kvantitativ undersökning är att 

anonymiteten leder till risken att deltagare svarar oärligt för att försöka förstöra resultaten 

eller att de utger sig för att vara någon annan; varje svar blir mindre trovärdigt då man inte 

kan vara säker på att svaren är ärliga. Fördelen med anonymiteten är däremot att personer 

vågar svara mer ärligt, i en intervjusituation finns det risk att deltagarna försöker svara på det 

sättet som den uppfattar att undersökaren vill. Genom användandet av Google-formulär fanns 

det möjlighet att stoppa personer från samma IP-adress att göra testet två gånger. Det fanns 

två anledningar till att varje deltagare bara fick spela en av tre prototyper istället för alla tre. 

Den första är att ordningen som deltagarna fått spela prototyperna kunnat påverka resultaten, 

den andra anledningen är den ökade risken att deltagare avbryter undersökningen för tidigt 

då undersökningen tar för lång tid. En aspekt som kan vara ett problem med den här sortens 

enkät är att undersökningen helt är beroende av deltagarnas subjektiva åsikter. Jennett et al. 

(2008) förklarar att subjektiva mätningar kräver att deltagarna förstår uttryck som är viktiga 

för arbetet, i det här fallet bland annat närvaro och immersion. Jennett et al. (2008) använder 

sig av tiden det tar att utföra en uppgift och följer spelares ögonrörelser för att få objektiv data 

för att komplettera med. Det hade vart bättre att komplettera data på det här sättet men på 

grund av arbetets storlek och tidsram har ett val gjorts att enbart samla in subjektiv data. 

För att kunna undersöka deltagarnas immersion använde sig arbetet av en enkät skapad av 

Jennett et al. (2008). Enkäten är bifogad i appendix A. Enkäten är specifikt skapad för att 

mäta spelares subjektiva immersion. Enkäten är baserad på tidigare forskning inom 

immersion men även baserat på tidigare forskning inom flow och närvaro. Enkäten innehåller 

31 frågor där deltagarna kan svara med ett tal mellan ett och fem för att beskriva hur mycket 

de håller med varje fråga. Genom att summera svaren får man ut ett värde som visar hur 

mycket immersion försökspersonerna upplever. Frågorna är uppdelade i sex kategorier. Fråga 

1 till 4 handlar om grundläggande uppmärksamhet. Fråga 5 till 10 handlar om temporal 

dissociation: till vilken nivå slutade spelaren uppmärksamma sin omgivning. Fråga 11 till 16 

handlar om förflyttning: till vilken nivå känner sig spelaren närvarande i spelets virtuella 

miljö. Fråga 17 till 22 handlar om utmaning och försöker få reda på hur svårt spelet är. Fråga 

23 till 27 handlar om känslomässigt engagemang. Fråga 28 till 31 stället allmänna frågor om 

vad spelaren tyckte om spelet. Exempelvis är en fråga ur enkäten ”Hur gärna ville du vinna?” 

där en etta är “Inte alls” och en femma är ”Väldigt mycket”. En av frågorna ansågs inte vara 

relevant för undersökningen, frågan löd: ”When interrupted, were you disappointed that the 

game was over?” (Jennett et al. 2008). För att göra frågan relevant ändrades den till: ”Were 

you dissapointed that the game was over?”. Fråga 6, 8, 9, 10, 18, 20 är negativt ställda och får 

då negativa värden. 
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning 

För arbetet skapades det tre prototyper av ett tvådimensionellt actionspel. Spelaren styr en 

karaktär som tar sig igenom en bana från vänster till höger genom att springa, hoppa och 

skjuta. Den första prototypen har abstrakt grafik, den andra prototypen har detaljerad grafik 

och den tredje prototypen har likadan grafik som den första prototypen men även game feel 

ändringar som förbättrar interaktionerna i spelet. Game feel ändringarna är inspirerade av 

Nijmans (2013) presentation the art of screenshake där Nijman lägger till lager efter lager av 

game feel för att helt förändra känslan i ett spel. Spelet är ett tvådimensionellt actionspel för 

att de teknikerna Nijman (2013) använder skulle kunna appliceras. Ett tvådimensionellt 

actionspel bedömdes fungera som ett bra utvärderingsverktyg för att mäta effekten av game 

feel då det ofta är tvådimensionella spel utvecklare pratar om när de pratar om game feel. 

4.1 Skapandet av grundprototypen 

Arbetet påbörjades med att implementera basfunktionalitet för den abstrakta prototypen. 

Eftersom de tre prototyperna som skapas i samband med arbetet skulle ha nästan identisk 

spelmekanik var det viktigt att skapa en fullständig version av en grundprototyp för att sedan 

skapa de resterande prototyperna med abstrakt grafik som mall. Den abstrakta prototypen 

valdes som mall för det bedömdes vara enklare att lägga grafik över en abstrakt bandesign än 

tvärtom. När basfunktionaliteten var implementerad kunde spelaren röra på sig, hoppa och 

skjuta. Spelarkaraktären styrs genom att spelarens input översätts direkt till 

spelarkaraktärens hastighet. Trycker spelaren på vänster piltangent rör sig karaktären i 

maxhastighet åt vänster. Den här metoden för att förflytta karaktären existerar oftast i äldre 

spel, ett känt exempel är Megaman (Capcom & Inti Creates 1987). Många moderna spel 

förflyttar karaktärer genom att översätta spelarens input till acceleration istället för att direkt 

manipulera spelarkaraktärens hastighet. Om en spelare trycker på vänster piltangent i den här 

kontrollmetoden accelererar spelarkaraktären, för att nå sin maxhastighet måste 

spelarkaraktären fortsätta accelerera. Den äldre metoden för förflyttning valdes för att den är 

lättare att kontrollera, när spelarens input alltid översätts till samma hastighet är det lättare 

för spelaren att förutspå hur spelarkaraktären kommer röra sig. 

Efter grundfunktionaliteten var klar implementerades två olika sorters fiender, en fiende som 

springer tills den krockar in i en vägg och då vänder håll och en fiende som skjuter skott i en 

riktning i ett intervall. Den första delen av banan designades med enbart datorstyrda fiender 

som utmaning. Den första fienden som springer är baserad på en av de mest klassiska 

plattformsfienderna, Goomba, från Super Mario Bros (Nintendo R&D4 1985). De springande 

fienderna fungerar bra som en första fiende då de springer i ett förutsägbart mönster vilket 

gör det enkelt för spelaren att tänka ut en strategi, när spelaren ser fienden närma sig kan 

spelaren antingen skjuta eller hoppa över den. Den andra fienden skjuter i ett intervall, vilket 

leder till att spelaren måste identifiera intervallet och sen med rätt timing röra sig i mellan 

fiendens projektiler. Fiendernas placering gjorde att det var svårt att hitta ett tidsintervall som 

fungerade för alla fiender, därför har varje fiende ett indivudellt intervall på cirka en sekund. 

Förutom fienderna skapades tre hot i miljön: minor, sågblad och skjuttorn. Minorna ligger 

uppradade längs marken; för att ta sig förbi en rad med minor måste spelaren styra försiktigt. 

När spelaren går in i en mina förlorar hen två liv och flyger upp i taket, den explosiva 
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reaktionen implementerades för att verkligen få minorna att kännas farliga. Råkar 

spelarkaraktären gå på en mina sprängs minan och karaktären skjuts iväg uppåt. Nästa hinder 

är sågblad, sågbladen är stora och cirkelformade och kräver långa hopp för att ta sig över. Vid 

kontakt med ett sågblad förlorar karaktären två liv och trycks iväg åt slumpmässigt håll. 

Sågbladen fungerar bra tillsammans med minorna eftersom det är lätt att spelaren tappar 

kontrollen av att tryckas upp i taket, det blir då en utmaning att landa säkert och återfå 

kontrollen. Skjuttornen skjuter projektiler i ett intervall, men siktet är hela tiden inställt på 

spelaren. När spelarkaraktären är nära ett skjuttorn blir den träffad om den står stilla, 

skjuttornet kräver att spelaren hela tiden förflyttar sig. Skjuttornet fungerade också bra med 

minorna då de ger spelaren mindre tid att förbereda ett precisionshopp, det blir en utmaning 

att manövrera förbi ett minfält samtidigt som ett skjuttorn skjuter mot spelarkaraktären. 

Nästa steg var att implementera ett livsystem för spelaren, spelaren har tio liv. Tio estimerades 

vara ett högt antal liv men valdes på grund av risken att försökspersoner skulle ge upp på 

grund av frustration ifall spelet blev för svårt. 

I prototypen med detaljerad grafik skulle grafiken infogas över bandesignen från den 

abstrakta prototypen och i prototypen med game feel skulle interaktionerna förstärkas genom 

att lägga till olika kosmetiska förändringar i spelets interaktioner. Det visade sig vara ett 

misstag att börja med att utveckla den abstrakta prototypen då grafiken som valdes till 

prototypen med detaljerad grafik var skapad efter ett kvadratiskt rutnät, det gjorde att det inte 

gick att implementera grafiken enhetligt och proportionerligt utan att flytta och skala om vissa 

delar ur bandesignen från prototypen med abstrakt grafik. När banan i prototypen med 

detaljerad grafik var klar var bandesignen nästan identisk med den bandesignen ur prototypen 

med abstrakt grafik förutom att backarna var brantare. De brantare backarna är dock 

obetydliga för bandesignen då backarna endast används för att dela upp olika segment av 

banan.  

Prototyperna är utvecklade i spelmotorn Unity som valdes som verktyg för att det är ett enkelt 

verktyg för att snabbt skapa prototyper i samt det stora antal användare. Den stora 

användarbasen gör att det går att hitta andra användare som upplevt samma problem och läsa 

hur de löst dem. Arbetet använder sig av några färdiga paket som levereras tillsammans med 

Unity: en karaktär för tvådimensionella plattformsspel, olika prototypblock för att snabbt 

bygga upp en simpel bana och ett skript för att få kameran att följa spelaren. Figur 2 visar en 

skärmdump från prototypen med abstrakt grafik och prototypblocken som följde med Unity. 

Prototypblocken är rektangulära, problemet uppstod när grafiken som valdes för den 

detaljerade prototypen var skapad för att passa i ett kvadratiskt rutnät. 
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 Skärmdump från prototyp med abstrakt grafik 

4.2 Prototyp med detaljerad grafik 

När grundprototypen var klar börjades arbetet med att implementera grafik, det blev snabbt 

problematiskt då grafiken var skapad efter ett kvadratiskt rutmönster och de snabba 

prototypblocken som använts för bandesignen i prototypen med abstrakt grafik var gjorda av 

smala rektanglar. Det var planerat att alla tre prototypernas bandesign skulle vara identiska 

men på grund av grafikens proportioner gjordes små ändringar.  

 

 Skärmdump från prototyp med detaljerad grafik 

Backen som syns i figur 3 är ett exempel där backen ändrades från en svag lutning till en skarp 

45 graders lutning för att passa grafikens kvadratiska rutnät. Grafiken hämtades från 

opengameart.org, grafiken är del av ett gigantisk paket med ungefär 1000 bilder skapade för 

tvådimensionella plattformsspel. Grafiken har en väldigt enkel stil men valdes på grund av 

den stora mängden enhetliga bilder. Andra grafiska stilar övervägdes men antalet bilder som 

fanns tillgängligt för att ladda ner gratis som hade tillräckligt bra kvalitet och fungerade 

tillsammans var alldeles för lågt. Att grafiken var enhetlig ansågs mer värdefullt än att grafiken 

var högupplöst eller fotorealistisk.  Den tänkta grafiska stilen var från början en mer realistisk 

militärstil men antalet animerade tvådimensionella karaktärer var väldigt lågt. Karaktärerna 

hade brutit väldigt mycket mot de bilderna som fanns tillgängliga för att bygga upp 

bakgrunden. Figur 3 visar en skärmdump på hur grafiken ser ut implementerad i spelet. 
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4.3 Prototyp med game feel poleringselement 

Prototypen med game feel är väldigt lik den abstrakta prototypen på bild men de skiljer sig 

radikalt i rörelse. På skärmdumpen i figur 4 är det svårt att se någon skillnad förutom de 

tomma hylsorna vid spelarkaraktärens fötter. Modifikationerna i game feel prototypen är 

baserade på föreläsningen The Art of Screenshake (Nijman 2013).  

 

 Skärmdump från prototyp med game feel 
poleringselement 

I presentationen lägger Nijman (2013) till flera lager med effekter för att försöka öka spelares 

subjektiva upplevelse av spelet. För att kunna jämföra prototyperna mot varandra är 

ändringarna i game feel prototypen enbart av typen polering, ändringar som inte påverkar den 

underliggande simulationen. I de här prototyperna är spelares huvudsakliga sätt att interagera 

med spelvärlden att skjuta, därför är de första ändringarna till för att polera skjutandet. Listan 

nedanför är ändringarna som behandlar skjutandet, de är alla förändringar som Nijman 

(2013) tog upp på sin föreläsning om game feel i spel. 

 Vapnet animeras bakåt då spelaren skjuter för att simulera rekyl. 

 En mynningsflamma visas när spelaren skjuter. 

 En tom hylsa flyger ut från vapnet när spelaren skjuter och stannar kvar på marken. 

 När en kula träffar väggar eller golv skapas en effekt för att visa att kulan förstörs. 

 Fiender blir vita när de blir träffade. 

 Fiender som dör stannar i spelvärlden. 

 Skärmbilden skakar när spelaren skjuter. 

 Skärmbilden skakar extra mycket om spelaren träffar en fiende. 

Jennett et al. (2008) skriver att spelarens interaktioner med världen är en viktig del i att skapa 

närvaro. När interaktionerna mellan spelarkaraktären och spelvärlden känns naturliga och 

när interaktionerna härmar riktiga världen skapas en högre nivå av närvaro. Även omvärldens 

sätt att interagera med spelaren är viktigt. Genom att animera vapnet och skapa en 

mynningsflamma imiterar skjutandet riktiga världen. De tomma hylsorna som flyger ut 

hjälper också till att simulera realism, det skapar en illusion om att det existerar ammunition 
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i vapnet. Genom att skapa effekter när kulor träffar fiender eller omgivningen verkar det som 

att spelvärlden påverkas av spelarens handlingar. Att fiendernas döda kroppar och hylsor 

stannar kvar i världen gör också att spelvärlden känns permanent. Alla ändringar är till för att 

få världen att kännas verkligare och mer övertalande. Genom att skärmbilden skakar när 

spelaren skjuter känns handlingen kraftig, spelaren får känslan av att vapnet är kraftfullt. 

Den näst viktigaste interaktion spelaren har med världen är att springa och hoppa, för att få 

det att kännas bättre skapas dammoln vid fötterna när spelaren landar eller börjar springa. 

För att få upplevelsen att kännas bättre kommer kameran att följa spelaren mjukt istället för 

att direkt flyttas efter spelarens position, kameran kommer även vara positionerad så att 

spelaren ser mer av banan i den riktningen karaktären är riktad. Genom att polera alla 

interaktionerna i spelet blir spelvärlden lättare att läsa och förstå, världens och objektens 

egenskaper blir synliga genom att uppleva spelet (Swink 2008). 

 

 

4.4 Bandesign 

Bandesignen i det tre prototyperna är uppdelad i fyra segment, under den här rubriken 

förklaras designval som tagits när banan skapats. Figur 5 visar banans första segment och de 

röda cirklarna visar tre olika hinder. A är första gången spelaren blir introducerad för en 

fiende. Fienden patrullerar i mitten av två lådor så att spelaren på ett säkert sätt kan observera 

fiendens rörelsemönster innan spelaren interagerar med fienden första gången. Mer 

immersion och flow upplevs då spelet innehåller en stegrande svårighetsgrad (Cowley et al 

2008; Jennett et al. 2008). Lådorna tvingar också spelaren att göra sitt första hopp. B visar 

hur en skjutande fiende introduceras för spelaren, även här i en kontrollerad och säker miljö. 

Fienden står på en svävande plattform och skjuter i ett intervall åt vänster. Spelaren har en 

möjlighet att gå under plattformen och hoppa upp bakom fienden för att skjuta den i ryggen. 

Spelaren har här ingen risk att bli skadad av fienden utan kan säkert observera hur de 

skjutande fienderna fungerar och skjuta den. Vid C konfronteras spelaren med tre stycken 

springande fiender, spelaren har precis blivit visad hur fienderna fungerar och det här blir 

första utmaningen. Spelaren kan se fienderna från plattformen ovanför och kan därefter hitta 

en bra lucka för att hoppa ner. Spelaren kan ta sig förbi genom att försöka manövrera i mellan 

fienderna eller genom att skjuta dem. 

 

 Skärmdump från första delen av banan ur prototypen 
med detaljerad grafik 

Figur 6 visar andra delen av banan och har som funktion att ytterligare utmana spelaren med 

fler fiender. Fienden som är markerad A skjuter i ett intervall åt vänster, eftersom spelaren 

börjar på vänster sida kräver det att spelaren springer åt höger och hoppar för att undvika 

projektilerna, för att hjälpa spelaren finns det hål i marken där spelaren kan gömma sig för att 

A 

B C 
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springa i mellan projektilerna. Den här placeringen av fienden är inspirerad av Bowser i Super 

Mario Bros (Nintendo R&D4, 1985) där spelaren måste manövrera förbi eldbollar som skjuts 

i intervall. B visar ett antal plattformar där fiender står placerade, här kräver det att spelaren 

med rätt timing hoppar upp och skjuter fienderna i luften. C fungerar ungefär som B fast 

tvärtom, här måste spelaren hoppa ner och snabbt skjuta fienderna med rätt timing istället för 

att hoppa upp. 

 

 Skärmdump från andra delen av banan ur prototypen 
med detaljerad grafik 

Figur 7 visar andra delen av banan och här introduceras hoten i omgivningen, som bilden visar 

finns det fler och mer frekventa hot mot spelaren än i de tidigare segmenten. Tanken är att 

spelaren ska känna att den närmar sig slutet då hoten blir mer stressande och frekventa. A 

visar första gången spelaren blir introducerad för en mina. Framför minan finns en stängd 

dörr, när spelarkaraktären rör sig utanför dörren börjar en fiende som är placerad höger om 

minan springa åt vänster och sprängs i luften samtidigt som dörren öppnas. På det sättet visas 

att minorna är farliga. Spelaren har nu sett att minor är farliga och måste ta sig förbi minorna 

vid B. De första minorna har större mellanrum men ju längre spelaren kommer desto svårare 

blir det att landa säkert. Vid C introduceras sågbladen, sågbladen är stora och har egna 

ljudeffekter vilket gör att de känns skrämmande. Minan vid sågbladen är extra farlig, går 

spelarkaraktären på den är det lätt att den tappar kontrollen och landar på sågbladen. D 

introducerar skjuttorn för spelaren men dörren in till rummet där skjuttornet finns är stängd. 

Dörren öppnas automatiskt när spelaren kommer fram till dörren. Detta ger spelaren tid att 

se att skjuttornet siktar mot spelaren. Utmaningen i det rummet är att ta sig förbi minorna på 

marken snabbt och inte bli träffad av skjuttornet i taket. E består av tre plattformar och ett 

skjuttorn, här måste spelaren hoppa uppåt utan att bli träffad av skjuttornet. F är en 

springande fiende, spelaren ser inte fienden från plattformen ovanför utan spelaren måste 

reagera snabbt i luften när den ser vart fienden är. 

 

 Skärmdump från tredje delen av banan ur prototypen 
med detaljerad grafik 

Den sista delen av banan visas i figur 8, den stängda dörren öppnas när spelaren kommer 

nära. Den skjutande fienden skjuter åt vänster i ett intervall samtidigt som de två skjuttornen 

skjuter mot spelaren. Det är många projektiler som existerar samtidigt vilket tvingar spelaren 

A 

B 
C 

A C D E F B 
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att vara aktiv för att lyckas döda fienden. Den sista fienden är tre gånger större för att visa att 

det är en boss, den kräver även tre skott för att döda för att ytterligare visa att den är starkare. 

 

 Skärmdump från fjärde delen av banan ur prototypen 
med detaljerad grafik 

4.5 Webbsida 

För att göra testprocessen så smidig som möjligt är de tre prototyperna uppladdade på tre 

separata underdomäner till en webbsida. Länken som delades ut skickade testdeltagarna till 

en välkomstsida med en introducerande text och en knapp, den knappen skickade 

slumpmässigt vidare testdeltagarna till en av de tre prototyperna. På det sättet delades 

försökspersonerna upp mellan de tre prototyperna för att få ett jämnare antal försökspersoner 

i varje grupp. Den introducerande texten var till för att snabbt förklara undersökningen samt 

informera försökspersonerna om att deras svar är anonyma och att de kan avsluta 

undersökningen när de vill. Texten är på engelska eftersom länken kommer delas på 

internationella forum, texten lyder: ”Hello and welcome to the study for my thesis project at 

University of Skövde.  This study involves playing a short game and answering a questionnaire. 

The answers are recorded anonymously. You are free to interrupt this study at any time you 

want.”  

Webbsidan skapades för att försökspersonerna skulle behöva utföra så få steg som möjligt. 

När försökspersonen kommer in på webbsidan är det bara att spela spelet och sen klicka på 

knappen längre ner på sidan för att fylla i enkäten. Figur 9 visar en skärmdump från 

webbsidan, längst upp finns en varningstext som ber folk att byta webbläsare om spelet inte 

startar då den populära webbläsaren Google Chrome slutade stödja Unitys metod för att spela 

spel i webbläsaren. För den som inte ville byta webbläsare fanns det en nedladdningslänk 

under för att ladda hem spelet lokalt till datorn, allt för att göra processen så smidig som 

möjligt för försökspersonerna. Under texten och nedladdningslänkarna fanns spelet. Under 

spelet finns en knapp som spelaren ska trycka på efter avklarad spelsession, knappen tar 

försökspersonen till tillhörande enkät. Risken med att ha enkätknappen synlig hela tiden är 

att försökspersoner kan svara utan att ha spelet klart spelet, även utan att ha spelat spelet alls. 

I slutet av varje prototyp finns en text som tackar spelaren för att ha deltagit i undersökningen 

och uppmanar spelaren att trycka på knappen längst ner på webbsidan. 
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 Skärmdump av webbsida för en av prototyperna 

4.6 Pilottest 

För att säkerställa kvalitén på prototyperna och se att alla frågorna från enkäten var relevanta 

utfördes ett pilottest. Pilottestet utfördes på tre män i åldrarna 20 till 30. För att efterlikna 

huvudstudien spelade försökspersonerna en prototyp var. Försökspersonerna fick en av de tre 

länkarna till prototyperna skickade till sig via Facebook. Försökspersonerna blev inte skickade 

till webbsidan som slumpmässigt skickar vidare spelare till en av de tre prototyperna som 

deltagarna ur den riktiga studien ska bli skickade till, utan direkt till en av de tre prototyperna 

för att säkerställa att ingen spelade samma prototyp. De enda instruktionerna 

försökspersonerna fick var att följa instruktionerna på webbsidan. Tabell 1 visar medelvärdena 

från svaren för varje prototyp, men då endast en försöksperson svarade på varje enkät är det 

svårt att läsa ut trovärdig data. Det högsta värdet som kunde uppnås var 155.  

Spelarna kom med flera förslag på förbättringar på prototyperna. Spelarna av prototypen med 

abstrakt grafik och prototypen med game feel uppfattade att skotten var svåra att se då de var 

vita mot en ljusgrå bakgrund. För att göra det lättare att identifiera skotten mot den ljusgrå 

bakgrunden valdes en stark gul färg på skotten. Spelaren som spelade prototypen med 

detaljerad grafik tyckte att det var otydligt ifall minorna var farliga. Grafiken för minan hade 

en grå bas med en orangeröd halvsfär på sig. Det här problemet rapporterades inte i 

prototypen med abstrakt grafik och prototypen med game feel där minan är tydligt röd. För 
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att tydligt visa att minan är farlig skiftades minans grafik till en röd färg. Förslagen var bara 

relaterade till själva artefakterna, tyvärr samlades ingen respons på själva enkäten in.  

 

Tabell 1 Summan av svaren i varje enkät 

 Prototyp med 

abstrakt grafik 

Prototyp med 

detaljerad 

grafik 

Prototyp med 

game feel 

Medelvärde 84 72 56 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Arbetets frågeställning är: ”Hur påverkar tillägget av ren game feel spelares immersion i ett 

actionspel med kort utvecklingstid jämfört med tillägget av detaljerad grafik”. För att mäta det 

skapades tre prototyper: en med abstrakt grafik, en med detaljerad grafik och en med game 

feel. Försökspersonerna var uppdelade i tre grupper, en grupp per prototyp. Totalt deltog 36 

försökspersoner, 15 spelade prototypen med abstrakt grafik, 10 spelade prototypen med 

detaljerad grafik och 11 spelade prototypen med game feel. Anledningen till det något ojämna 

antalet i varje grupp är på grund av att varje försöksperson slumpmässigt skickades till en av 

de tre prototyperna via länken som delades ut. Testdeltagandet var lägre än förväntat vilket 

påverkar undersökningens trovärdighet, speciellt då försökspersonerna var uppdelade i tre 

grupper.  

Försökspersonerna rekryterades genom ett meddelande som spreds på olika Facebooksidor. 

Meddelandet informerade om att undersökningen var en del av ett examensarbete på 

Högskolan i Skövde och att svaren samlades in anonymt. Försökspersonerna fick även 

information om att de fick avbryta undersökningen när de ville. I meddelandet fanns en länk 

som skickade försökspersonerna till en webbsida för undersökningen. På webbsidan stod det 

beskrivet att undersökningen bestod utav att spela ett spel och svara på en enkät, längre ner 

på sidan fanns en knapp för att starta undersökningen. Försökspersonerna skickades 

slumpmässigt vidare till tre andra webbsidor. De tre webbsidorna hade var sin prototyp 

tillgänglig via nedladdning eller att spelas direkt i webbläsaren. Under spelprototypen fanns 

en knapp för att komma vidare till enkäten. Enkäten var skapad på Google forms och bestod 

utav 31 frågor med svar på en skala mellan ett till fem. För att undvika att samma person 

svarade flera gånger krävdes att varje försöksperson loggade in på ett Google konto för att 

svara på frågorna. Resultatet från studien indikerar att ett spel med game feel skapat på kort 

tid skapar mer immersion än ett spel med detaljerad grafik skapat på kort tid. 

5.2 Analys 

Försökspersonerna började med att svara på tre frågor för att få tre kontrollvariabler. 

Frågorna handlade om försökspersonens ålder, kön och om den tidigare arbetat med 

spelutveckling, antingen professionellt eller som hobbyist. Försökspersonernas åldrar 

varierade mellan 15 och 50 varav majoriteten (70 %), var mellan 20 och 25 år. 

Könsfördelningen var 32 män och endast 3 kvinnor samt 1 försöksperson som valde 

alternativet annat. Bland försökspersonerna var det 23 (64 %) som tidigare arbetat med 

spelutveckling och 13 (36 %) som inte gjort det. På grund av den homogena deltagargruppen 

gjordes ingen analys av hur skillnader mellan kön och ålder såg ut. Det gjordes heller ingen 

analys av erfarenhet av tidigare spelutveckling då skillnaden var minimal jämfört med 

konsumenterna och uppdelningen av försökspersonerna med tidigare erfarenhet av 

spelutveckling var jämn över de tre prototyperna. 

Genom att addera försökspersonernas svar från enkätens 31 frågor erhölls ett värde för hur 

mycket immersion varje försöksperson upplevde. Medelvärdena av varje försökspersons svar 

är presenterade i figur 10. Eftersom försökspersonerna svarade på 31 frågor på en skala mellan 

ett och fem är det högsta möjliga medelvärdet 155. Sex utav frågorna var negativt ställda och 

deras värde konverterades om så att ettor blev femmor och tvåor blev fyror för att värdena 
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skulle följa samma skala. Prototypen med game feel fick högst medelvärde med 84,5 (S=21,6). 

Prototypen med abstrakt grafik fick näst högst medelvärde med 82,9 (S=14,6) och prototypen 

med detaljerad grafik kom på tredje plats med 77,7 (S=17,9) i medelvärde. Resultaten är 

presenterade i ett diagram i figur 10. En tabell som redovisar enkätens fulla resultat finns i 

Appendix B. 

En försökspersons svar ur gruppen som spelade prototypen med abstrakt grafik togs bort då 

de bedömdes oseriösa eftersom de nästan enbart innehöll det högsta svarsalternativet (5). För 

att veta om den noterade skillnaden av gruppernas medelvärden verkligen skiljde sig och inte 

berodde på slumpen utfördes t-test. Dessa t-test visade att skillnaden mellan grupperna game 

feel (84,5 poäng, S=21,6) jämfört med grupperna abstrakt grafik (82,9 poäng, S=14,6) och 

detaljerad grafik (77,7 poäng, S=17,9) ej var signifikanta i och med att det observerade värdet 

var större än det kritiska värdet. Detaljerad grafik erhöll resultatet t19 = 0,45 (p < 0,10) och 

abstrakt grafik erhöll resultatet t23 = 0,83 (p < 0,10) jämtemot game feel gruppen. 

 

 Resultat från enkäterna 

Enkäten som används i det här arbetet är skapad av Jennett et al. (2008), den består av 31 

frågor som är uppdelade i sex kategorier: grundläggande uppmärksamhet, temporal 

dissociation, närvaro, utmaning, känslomässigt engagemang och njutning. I figur 11 

presenteras medelvärdena för varje kategori. Även i tabell 2 visas summan för frågornas 

medelvärden uppdelade i de sex kategorierna tillsammans med deras standardavvikelse. 

Tabell 2 Summan för frågornas medelvärden uppdelade i kategorier. 

Kategori Abstrakt Detaljerad Game Feel 

Grundläggande uppmärksamhet (fråga 1 – 4) 12,8 
(S=0,24) 

11,5  
(S=0,29) 

13,0  
(S=0,27) 

Temporal dissociation (fråga 5 – 10) 16,8 
(S=0,66) 

17,9 
(S=0,58) 

16,2 
(S=0,67) 

Närvaro (fråga 11 – 16) 14,7 
(S=0,60) 

16,1  
(S=0,49) 

15,4 
(S=0,47) 

Utmaning (fråga 17 – 22) 17,7 
(S=0,62) 

15,8  
(S=1,04) 

17,7 
(S=0,77) 

Känslomässigt engagemang (fråga 23 – 27) 11,5 
(S=0,74) 

8,6  
(S=0,61) 

11,4 
(S=0,73) 

Njutning (fråga 28 – 31) 8,3 
(S=0,39) 

7,8  
(S=0,40) 

11,0 
(S=0,16) 

 

82,9 77,7 84,5

Abstrakt Grafik Detaljerad Grafik Game Feel
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 Frågornas medelvärden uppdelade i kategorier 

5.3 Slutsatser 

Arbetets frågeställning är: ”Hur påverkar tillägget av ren game feel spelares immersion i ett 

actionspel med kort utvecklingstid jämfört med tillägget av detaljerad grafik”. Arbetets 

resultat pekar på att ett spel med game feel skapar mer immersion än ett spel med detaljerad 

grafik men då skillnaderna mellan de medelvärdena som jämförts inte var tillräckligt stora blir 

det svårt att göra några trovärdiga iaktagelser. 

 Arbetets resultat pekar på att ett spel med game feel poleringselement ökar en spelares 

immersion mer än ett spel med detaljerad grafik. De tre prototypernas medelvärden 

syns i figur 10. 

Resten av slutsatserna går att hitta i tabell 2 och figur 11 där enkätens 31 frågor är uppdelade 

i sex kategorier. Slutsatserna är inga hårda sanningar utan endast indikationer av arbetets 

resultat. 

 Game feel gör spelarna mer intresserade och fokuserade. Det syns under kategorin 

grundläggande uppmärksamhet där AG fick högst medelvärde följt utav GF och sen 

DG. Grundläggande uppmärksamhet är kategorin med lägst standardavvikelse. 

 Detaljerad grafik gör spelarna mindre medvetna om sin omgivning. 

Försökspersonerna som spelade prototypen med detaljerad grafik rapporterade att de 

kände sig mindre medvetna om sin omgivning under tiden de spelade. Det syns under 

kategorin temporal dissociation där DG fick högst medelvärde följt utav AG och sen 

GF. 

 Detaljerad grafik tillåter spelare att känna sig mer närvarande i virtuella miljöer. Det 

syns under kategorin förflyttning där DG fick högst medelvärde följt utav AG och sen 

GF. 
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 Ett spel med abstrakt grafik eller game feel uppfattas som svårare medan ett spel med 

detaljerad grafik uppfattas som lättare. Det syns under kategorin utmaning där AG och 

GF fick högst medelvärde följt av DG. Kategorin utmaning hade väldigt höga 

standardavvikelser, speciellt för detaljerad grafik, vilket gör den här observationen 

extra osäker. 

 Abstrakt grafik får en spelare att känna mer empati och skapar en starkare 

känslomässig koppling till spelet. Det syns under kategorin känslomässigt 

engagemang där AG fick högst medelvärde följt utav GF och sen DG.  

 Ett spel med game feel är roligare att spela, ett spel med game feel skapar mer njutning 

än ett spel utan game feel. Det syns under kategorin njutning där GF fick högst 

medelvärde följt utav AG och sen DG. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Arbetets frågeställning är: ”Hur påverkar tillägget av ren game feel spelares immersion i ett 

actionspel med kort utvecklingstid jämfört med tillägget av detaljerad grafik”. För att svara på 

frågeställningen skapades tre spelprototyper där mekaniken var identisk men versionerna 

skiljde sig åt kosmetiskt. Prototyp ett innehöll abstrakt grafik. Världen och objekten bestod av 

enfärgade rektanglar. Prototyp två innehöll detaljerad grafik, världen och objekten i den 

bestod utav färgglada bilder och karaktärerna var animerade. Prototyp tre såg till grunden ut 

som prototypen med abstrakt grafik med simpla rektanglar men innehöll game feel 

poleringselement vilket syftade att förbättra mekaniken genom kosmetiska ändringar som 

exempelvis att skärmbilden skakar när ett skott avfyras eller att fiender ramlar omkull och 

stannar i spelvärlden när de dör. 

Undersökningen gjordes på 36 försökspersoner som var uppdelade i tre grupper där de fick 

testa var sin version. Försökspersonerna spelade igenom spelet och svarade sedan på en enkät 

innehållande 31 frågor som var skapad för att mäta deras immersion. Undersökningen gav 

inga betydliga resultat utan resultaten var väldigt jämna. I enkäten fanns tre kontrollvariabler: 

kön, ålder och tidigare erfarenhet med spelutveckling men på grund av en väldigt homogen 

försöksgrupp var de inte tillräckligt med variation för att jämföra kontrollvariablerna med 

resultatet.  

6.2 Diskussion 

Arbetets frågeställning är: ”Hur påverkar tillägget av ren game feel spelares immersion 

i ett actionspel med kort utvecklingstid jämfört med tillägget av detaljerad grafik”. Arbetets 

resultat pekar mot att tillägget av game feel påverkar en spelares immersion positivt mer än 

tilläget av detaljerad grafik. Dock visar arbetet att skillnaderna mellan de medelvärdena som 

jämförts inte är tillräckligt stora för att tillsvidare ge trovärdiga iaktagelser att det finns någon 

signifikant skillnad mellan game feel gentemot detaljerad grafik. 

En av anledningarna till att arbetets iaktagelser inte blev tillräckligt trovärdiga kan vara att 

antalet deltagare blev lägre än förväntat. Flera åtgärder gjordes för att öka deltagarantalet: 

(1) Undersökningen hade få steg, det var bara att följa en länk, spela och sen svara på en enkät, 

(2) prototyperna kunde spelas i webbläsaren och fanns även tillgängliga för att laddas ner till 

både pc och mac, (3) Spelarkaraktären fick 10 liv för att spelarna skulle klara spelet utan att 

dö. (4) Undersökningen var på engelska och delades på internationella Facebookgrupper med 

många medlemmar. 

Tyvärr verkade inte de åtgärderna ha någon större effekt för att höja deltagarantalet, det beror 

förmodligen på flera saker. Det finns ingen data på hur många som startade undersökningen 

men det är sannolikt att en del deltagare avbröt deltagandet av flera anledningar. 

Både på grund av att spelet blev för svårt för oerfarna spelare trots det höga antalet liv men 

också för att enkäten innehöll för många frågor. Flera frågor var liknande och kunde ha 

sammanfogats, ett lägre antal frågor hade gjort enkätdelen mindre skrämmande. Ett sätt 

att göra spelet mer lätthanterligt hade vart ett checkpoint-system. Med checkpoint-system 

menas att spelaren slipper börja om spelet från början när den förlorar, ju längre spelaren tar 

sig desto längre fram börjar spelet om när spelaren förlorar. Det kan hända att 
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försökspersoner som laddade ner spelet missade enkäten. Det fanns en länk till enkäten i zip 

filen som spelet låg i men i slutet av spelet finns det en text som uppmanar spelaren att trycka 

på en knapp längre ner på en webbsida för att gå vidare till enkäten. Genom att ändra texten i 

versionerna som var tillgängliga för nedladdning till att informera om länken i zip filen hade 

risken att spelare inte hittade enkäten minskat. 

Det största tekniska problemet för undersökningen var att Google Chrome blockerade Unity 

web player under undersökningens gång, det gjorde att det inte gick att spela prototyperna i 

Google Chrome. Undersökningen var utformad för att innehålla så få steg som möjligt men på 

grund av blockeringen var det många försökspersoner tvungna att ladda ner spelet vilket la till 

flera nya steg. 

Prototypen med detaljerad grafik fick lägst resultat genom hela enkäten men den hade högst 

poäng inom kategorierna temporal dissociation och närvaro. Att det finns grafik verkar göra 

världen mer realistisk vilket skapar en högre närvaro; spelarna kan leva sig in mer i världen. 

Det mest överaskande resultatet var att prototypen med abstrakt grafik fick högst poäng på 

det känslomässiga engagemanget. Det kan vara så att den abstrakta utformningen av 

karaktären gör att fler spelare kan relatera till karaktären då de kan projicera sig själva på den, 

en karaktär som består av en rektangel kan vara vem som helst. 

Resultatet är bara applicerbart på simpla tvådimensionella plattformsspel med den ljusa och 

enkla estetiken som återfinns i prototyperna. Om det hade valts en annan stil på grafik kunde 

resultatet sett helt annorlunda ut. Tvådimensionella actionspel varierar också mycket i 

utförande och mekanik vilket kan vara en avgörande faktor som leder till annorlunda resultat 

i en liknande undersökning.  

Immersion är uppdelat i tre nivåer, engagemang, upptagenhet och total immersion. För att 

uppnå engagemang krävs att spelaren lägger tid och kraft på att spela spelet (Browns & Cairns 

2004). Eftersom försökspersonerna spelade igenom spelet innan de  svarade på enkäten lär 

försökspersonerna i alla fall upplevt engagemang. De kvalitéer som var viktigast för att uppnå 

nästa nivå, upptagenhet, var enligt Browns & Cairns (2004) spelets grafik, spelets handling,  

och att spelet har intressanta uppgifter. Spelets handling var väldigt outvecklad, alltså är det 

upp till spelets grafik och att uppgifterna i spelet är intressanta ifall försökspersonerna ska 

uppnå upptagenhet. Det kan vara därför detaljerad grafik fick högst medelvärde på frågorna 

som fanns under kategorierna temporal dissociation och förflyttning. En anledning till att 

försökspersonerna som spelade game feel prototypen upplevde mest immersion kan vara att 

de hände mer saker på skärmen samtidigt. Jennett et al (2008) skriver att ett högre tempo gör 

att en spelare upplever högre nivåer av stress. När en spelare klarar av ett stressigt moment 

blir den upplevda njutningen större. Den mjuka färgglada stilen i prototypen med detaljerad 

grafik kan ha bidragit till att försökspersonerna upplevde mindre stress.  

Genom att karaktärerna i prototyperna består antingen av enfärgade rektanglar eller 

androgyna aliens har inget etiskt val behövts ta över hur kön eller etniska grupper är 

representerade i spelet. Ett etiskt val som tagits var för kontrollvariabeln som mäter kön, valet 

annat skapades för att komplettera man eller kvinna för personer som inte identifierar sig med 

de binära könen. 

Undersökningens resultat var riktat till mindre spelproduktioner och speciellt game jams, 

tanken var att den ökade förståelsen av game feel skulle låta spelutvecklare göra mer 

informerade val av vad som implementeras under ett game jam eller en 
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korttidsproduktion. Arbetets resultat visade att ett spel med game feel skapar mer immersion 

än ett spel med detaljerad grafik. På grund av resultatets svaga trovärdighet borde de 

indikationer som syns i arbetet inte användas för att prioritera implementation. 

6.3 Framtida arbete 

För att fortsätta skriva arbeten om game feel är det viktigt att begreppet vidareutvecklas, 

studeras och speciellt förtydligas. Den oklara definitionen av begreppet gör att det är svårt att 

veta vilka mekaniker och modifikationer som klassas under game feel. När en tydligare 

definition existerar och mer information finns tillgänglig om vad det är som får spel att kännas 

bra skulle undersökningar på game feel kunna bidra till en värdefull resurs för utvecklare, 

speciellt som ett sätt för nya utvecklare att kunna skapa spel som känns bra. Någonting som 

skulle kunna adderas vid en fortsättning på arbetet hade vart en kvalitativ del i 

undersökningen som exempelvis intervjuer för att försöka få mer data. I undersökningen som 

enkäten är tagen från av Jennett et al. (2008) används tre olika metoder för att kombinera 

den subjektiva enkäten med objektiva mätningar. Den första metoden var att mäta 

reaktionstider på en aktivitet utan immersion efter att försökspersoner spelat ett spel med 

immersion. Den andra metoden var att observera ögonrörelser, genom att se hur ögonen 

fixerades på olika delar av skärmen i olika längder kan mängden immersion avgöras. Jennett 

et al. (2008) föreslår också att enkäten kan kombineras med intervjuer.  

Arbetets resultat är väldigt bundet till det specifika utförandet, liknande arbeten kan utföras 

med annan estetik och mekanik. Enligt Browns & Cairns (2004) skapade spel med ett 

förstapersonsperspektiv mer immersion, det var nästan exklusivt förstapersonsperspektivs-

spel som tillåtit spelare att uppnå total immersion. Det hade varit intressant att se om 

resultaten hade skiljt sig på ett spel med förstapersonsperspektiv. 

Den här undersökningen undersökte endast game feel genom poleringselement. Genom att 

följa de andra stegen i Nijmans (2013) presentation som ändrar mekaniken kan resultatet bli 

radikalt annorlunda. Det kan till exempel vara att man har fler fiender med lägre liv istället 

för få fiender med mycket liv. Problemet blir återigen att definiera vilka element som 

går under game feel. 

Det finns även rum för forskning inom game feel kombinerat med user experience design, e-

learning och gamification. Som exempel finns det många portaler för skolor och 

verksamheter. Några av dem har börjat ta inspiration av sociala medier men de är långt ifrån 

moderna. Genom att förbättra interaktion i en sådan mjukvara samt införa gamification som 

är förbättrad genom game feel kanske inlärning kan göras roligare, fräschare och mer relevant 

för dagens barn och ungdom. 
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 I 

Appendix A -  Enkät 

To what extent did the game hold your attention? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel you were focused on the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much effort did you put into playing the game? 

Very little 1 2 3 4 5 A lot 

Did you feel that you were trying you best? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you lose track of time? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel consciously aware of being in the real world whilst playing? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you forget about your everyday concerns? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent were you aware of yourself in your surroundings? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very aware 

To what extent did you notice events taking place around you? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

Did you feel the urge at any point to stop playing and see what was happening around you? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel that you were interacting with the game environment? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel as though you were separated from your real-world environment? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel that the game was something you were experiencing, rather than 

something you were just doing? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 



 II 

To what extent was your sense of being in the game environment stronger than your sense of 

being in the real world? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

At any point did you find yourself become so involved that you were unaware you were even 

using controls? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel as though you were moving through the game according to you 

own will? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you find the game challenging? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very difficult 

Were there any times during the game in which you just wanted to give up? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel motivated while playing? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you find the game easy? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel like you were making progress towards the end of the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How well do you think you performed in the game? 

Very poor 1 2 3 4 5 Very well 

To what extent did you feel emotionally attached to the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent were you interested in seeing how the game’s events would progress? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much did you want to ‘‘win’’ the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

Were you in suspense about whether or not you would win or lose the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 



 III 

At any point did you find yourself become so involved that you wanted to speak to the game 

directly? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you enjoy the graphics and the imagery? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much would you say you enjoyed playing the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

Were you disappointed that the game was over? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

Would you like to play the game again? 

Definitely not 1 2 3 4 5 Definitely yes 



 IV 

Appendix B -  Individuella medelvärden för alla frågor 

Fråga Abstrakt Detaljerad Game Feel 
1 To what extent did the game hold your 
attention? 

3,1 3,1 3,4 

2 To what extent did you feel you were 
focused on the game? 

3,7 3,2 3,5 

3 How much effort did you put into playing 
the game? 

3,1 2,7 3,3 

4 Did you feel that you were trying you best? 3,3 2,5 2,8 

5 To what extent did you lose track of time? 2,9 2,3 2,3 

6 To what extent did you feel consciously 
aware of being in the real world whilst 
playing? 

-3,8 -3 -4 

7 To what extent did you forget about your 
everyday concerns? 

2,9 3,2 3,1 

8 To what extent were you aware of yourself 
in your surroundings? 

-3,8 -3,2 -3,7 

9 To what extent did you notice events taking 
place around you? 

-3,7 -3,5 -3,5 

10 Did you feel the urge at any point to stop 
playing and see what was happening around 
you? 

-2 -1,9 -2 

11 To what extent did you feel that you were 
interacting with the game environment? 

3 2,6 3 

12 To what extent did you feel as though you 
were separated from your real-world 
environment? 

2,2 2,9 2,4 

13 To what extent did you feel that the game 
was something you were experiencing, rather 
than something you were just doing? 

2,3 2,4 2,5 

14 To what extent was your sense of being in 
the game environment stronger than your 
sense of being in the real world? 

2,2 2,6 2 

15 At any point did you find yourself become 
so involved that you were unaware you were 
even using controls? 

2,3 2 2,2 

16 To what extent did you feel as though you 
were moving through the game according to 
you own will? 

3,7 3,6 3,4 

17 To what extent did you find the game 
challenging? 

2,4 1,6 2,2 

18 Were there any times during the game in 
which you just wanted to give up? 

-2,3 -1,5 -1,9 

19 To what extent did you feel motivated 
while playing? 

3,1 2,1 3 

20 To what extent did you find the game 
easy? 

-4 -4,4 -4,2 

21 To what extent did you feel like you were 
making progress towards the end of the 
game? 

3,5 2,6 3,3 

22 How well do you think you performed in 
the game? 

3,4 3,4 3,4 
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23 To what extent did you feel emotionally 
attached to the game? 

1,8 1,2 1,8 

24 To what extent were you interested in 
seeing how the game’s events would 
progress? 

3,1 1,9 3 

25 How much did you want to ‘‘win’’ the 
game? 

3,5 2,8 3,3 

26 Were you in suspense about whether or 
not you would win or lose the game? 

2,3 1,6 1,9 

27 At any point did you find yourself become 
so involved that you wanted to speak to the 
game directly? 

1,7 1,1 1,4 

28 To what extent did you enjoy the graphics 
and the imagery? 

2,3 2,4 2,7 

29 How much would you say you enjoyed 
playing the game? 

2,7 2,3 3 

30 Were you disappointed that the game was 
over? 

2,7 1,5 2,7 

31 Would you like to play the game again? 2,3 1,6 2,5 

 


