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Sammanfattning
Detta arbete undersöker huruvida "think aloud"-tekniken som den används i
användbarhetstestning är lämplig i samband med spelbarhetstestning samt hur uppmaningar
att tänka högt påverkar en speltestares immersion i spelupplevelsen. Forskningsområdet
valdes främst då tekniken think aloud rekommenderas till spelbarhetstestning från många håll
utan vetenskaplig motivering.
En frågeställning togs fram med ovanstående bakgrund i åtanke. För att utvärdera
frågeställningen genomfördes en kvantitativ undersökning där en serie respondenter fick
spela en artefakt i form av en för ändamålet konstruerad nivå till spelet Rising Islands
(Mindblown 2016) för att sedan fylla i en enkät som mätte deras upplevda nivå av
"immersion". Hälften av respondenterna uppmanades att tänka högt under speltillfället,
övriga respondenter genomförde spelsessionen utan störande moment. Gruppernas
genomsnittliga enkätresultat ställdes mot varandra i ett T-test. Resultatet visade att
uppmaningar att tänka högt inte hade någon märkbar inverkan på upplevd immersion, men
vidare forskning är nödvändig då det finns osäkerheter i datamängden.
Nyckelord: playability/usability, immersion, game development, level design.
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1 Introduktion
Spelutveckling är en tvärdisciplinär och snabbt växande industri som i sin bredaste
bemärkelse innefattar allt från brädspel till virtual reality-teknologi. Arbetet är avgränsat till
digitala spel för PC och spelkonsoler och fokuserar på speldesign i form av spelbarhetstestning
samt tredimensionell nivådesign. Arbetet fokuserar på vilken roll immersion spelar vid
spelbarhetstestning som en del av en iterativ spelutvecklingsprocess.
Arbetet utvärderar den så kallade think aloud-teknikens lämplighet för spelbarhetstestning
genom att undersöka hur uppmaningar att tänka högt påverkar en respondents upplevda nivå
av immersion i en spelupplevelse. Detta undersöks via en artefakt i form av en för ändamålet
utvecklad nivå till spelet Rising Islands (Mindblown 2016). Alla texter som har granskats och
som uppmuntrar till att använda think aloud i samband med spelbarhetstestning saknar en
vetenskaplig motivering till varför det är en lämplig teknik (exempelvis Fullerton, Swain &
Hoffman 2008; Hoonhout 2008). De har till synes tagit tekniken från användbarhetstestning
utan att reflektera över dess lämplighet vid testning av annat än nyttoprogram.
I bakgrundskapitlet förklaras kort begreppen spelutveckling och iterativ arbetsprocess samt
testning inom mjukvaruutveckling respektive spelutveckling. Skillnaden på spelbarhet och
användbarhet diskuteras och think aloud förklaras. Begreppet immersion förklaras och
problematiseras. Problemformuleringskapitlet behandlar det som tas upp i bakgrundskapitlet
varpå en frågeställning samt en undersökningsmetod formuleras. Den föreslagna metoden är
kvantitativ och grundar sig i forskning genomförd av Charlene Jennett et al. (Jennett, Cox,
Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs & Walton 2008). Artefaktkapitlet beskriver utvecklingen av den
artefakt som användes för att undersöka arbetets frågeställning. Spelet Rising Islands
beskrivs i detalj och ett antal referenser som användes under utvecklingsarbetet presenteras.
Utvecklingen av artefakten redovisas i tre iterationer där artefakten tas från en s.k. "blockout"
till en färdig produkt för att till sist pilottestas. Genomförandekapitlet beskriver i detalj den
undersökning som genomfördes med hjälp av artefakten och det resultat denna resulterade i.
Resultatet analyseras och diskuteras kort varpå slutsatser dras. Det avslutande kapitlet
diskuterar arbetets resultat ingående och tar upp bland annat etiska aspekter och möjligheter
till vidare forskning.
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2 Bakgrund
Detta arbete utvärderar think aloud-teknikens lämplighet vid spelbarhetstestning som en del
av en iterativ spelutvecklingsprocess. Ett antal områden involveras och kommer att
presenteras i följande kapitel. Iterativ spelutveckling beskrivs med djupdykningar i för arbetet
relevanta områden. Då arbetet har sin grund i hur äldre kunskap från området
användbarhetstestning appliceras på spelbarhetstestning redogörs kort för vad användbarhet
är inklusive ett axplock av vanliga metoder för användbarhetstestning.
Datainsamlingstekniken think aloud och begreppet immersion är två av undersökningens
hörnstenar och beskrivs och problematiseras därför ingående. Den konflikt som uppstår när
användbarhetsprinciper appliceras på spelbarhetstestning beskrivs och problematiseras.

2.1 Iterativ spelutveckling
Iterativ spelutveckling bygger på att med jämna, korta intervall (vanligtvis 2-3 veckor)
kvalitetskontrollera sin produkt för att ha färsk information för förbättringar inför nästa
iteration av spelet (Fullerton, Swain & Hoffman 2008; Hoonhout 2008; Lazarro 2008; Adams
2014; Bates 2004). Arbetsmetoden har som mål att effektivisera utvecklingsprocessen då
projektgruppen i teorin alltid har aktuell information att grunda sina beslut på och att ingen
arbetstid slösas på element som inte kommer att vara en del av slutprodukten. Denna process
kan genomföras helt internt i början av ett spelprojekt. I takt med att projektgruppens
medlemmar blir mer vana vid och bättre på spelet de utvecklar, blir det allt viktigare att
genomföra tester med utomstående som aldrig har sett spelet förut. Iterativ utveckling med
löpande speltestning är en beprövad arbetsmetod som rekommenderas från många håll i
dagens spelindustri. Denna process skall påbörjas så tidigt som möjligt. James Portnow från
speldesignföljetången Extra Credits har sagt att oavsett hur stort, ambitiöst och långsiktigt ett
spelprojekt är, så gör en projektgrupp någonting fel om de inte har en spel- och testbar version
inom tre veckor från projektets start1(2015).
En central del av iterativ spelutveckling är speltestning. Fullerton, Swain och Hoffman (2008)
skriver uttryckligen att det är den viktigaste aktiviteten en speldesigner kan delta i. De
presenterar i samma text en grundläggande mall för ett speltestningstillfälle med en
utomstående respondent (s. 251-256). Det rekommenderas att testningen utförs av en
opartisk testledare i labbmiljö och att spelets designer(s) övervakar testningen med hjälp av
en videolänk. Fullerton, Swain och Hoffman rekommenderar att ett testningstillfälle
genomförs på följande vis: Respondenten informeras om testets karaktär (dvs. att spelets
designer övervakar, att resultatet endast kommer att användas inom spelstudion m.m.). Sedan
ställs några diskussionsfrågor om till exempel respondentens spelvanor. Efter denna
inledning får respondenten spela det spelsegment som skall testas och uppmanas att hela
tiden tänka högt om spelupplevelsen. Fullerton, Swain och Hoffman skriver att respondenten
skall få minimala instruktioner för att kunna börja spela. Testningsledaren skall inte ge
respondenten någon hjälp om det inte är absolut nödvändigt för att testningstillfället skall
kunna fortsätta. Efter att spelsessionen avslutats genomförs en semistrukturerad intervju med
respondenten angående spelupplevelsen.
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2.1.1 Speldesign och nivådesign
En nivå till datorspelet Rising Islands (Mindblown 2016) utvecklades i samband med arbetet
som en artefakt med hjälp av vilken frågeställningen undersöktes. Artefakten, spelet Rising
Islands, samt arbetets frågeställning beskrivs i större detalj senare i texten, men detta
underkapitel presenterar en sammanfattning av begreppen speldesign och nivådesign vilket
är nödvändigt för förståelse av dessa senare djupdykningar.
Att vara speldesigner är en tvärdisciplinär roll inom en tvärdisciplinär industri, och exakt vad
en speldesigner gör eller bör göra varierar mellan olika spelprojekt och företagskulturer
(Fullerton, Swain & Hoffman 2008; Hoonhout 2008; Adams 2014). En speldesigners
arbetssysslor skiljer sig till exempel markant beroende på om personen arbetar med ett
kompetitivt multiplayer-FPS eller ett pusselspel till smartphones. Fullerton, Swain och
Hoffman sammanfattar det som att "...designerns huvudsakliga roll är att föra spelarens
talan."2. I ett så brett fält som spelutveckling är det viktigt att alla medlemmar i ett projekt vet
vad de är ansvariga för; exempelvis ansvarar 2D-och 3D-artister för att spelet ser bra ut och
programmerare för att spelet fungerar rent tekniskt, men designers ansvarar för hur spelet
spelas.
Nivådesign (från engelskans "level design") är en av de mest konkreta uppgifter designers
vanligtvis utför i ett spelprojekt (Fullerton, Swain & Hoffman 2008; Adams 2014; Bates 2004).
Nivådesign är som namnet antyder den process där ett spels miljöer skapas. En nivådesigner
(från engelskans "level designer") bygger de virtuella miljöer som spelaren kommer att
navigera sig genom och bestämmer genom denna process vilka vägar spelaren kan ta, vilka
utmaningar spelaren kommer att ställas inför osv. Exakt hur en nivå byggs och hur den kan
eller bör se ut skiljer sig från spel till spel, men gemensamt för de flesta speltyper med en
tredimensionell spelrymd är att en miljö först designas som en slags skiss med enkla
geometriska former, ofta kallat en blockout, som sedan testas, itereras, putsas och förfinas
(Castillo & Novak 2008). I designprocessens slutskede, när miljön i hög grad är färdigdesignad
mekaniskt, involveras vanligtvis grafiker och ljudläggare för att slutföra den estetiska
utformningen.

2.2 Användbarhet och användbarhetstestning
Då detta arbete syftar till att utvärdera huruvida tekniker och metoder för
användbarhetstestning är lämpliga vid testning av spel är det viktigt med en överblick av vad
dessa metoder innebär. Iterativ utveckling som projektmodell inom spelindustrin har sina
rötter i mjukvaruutveckling och fungerar i stort på samma sätt; under utvecklingen av en
produkt skall den regelbundet testas och utvärderas för att hålla utvecklingen på rätt spår.
Den testning som genomförs inom mjukvaruutveckling kallas för användbarhetstestning.
"Användbarhet" betyder i sammanhanget att produkten skall fylla sin uppgift, att uppgiften
skall kunna utföras på ett så enkelt sätt som möjligt och att det skall vara så lätt som möjligt
att lära sig hur produkten används (Benyon 2010). Denna modell skall i teorin vara tillämplig
för att utvärdera vilken bruksvara som helst, vare sig det handlar om ett
ordbehandlingsprogram, en miniräknare eller ett interface för en digitalkamera, men
självklart med modifikation beroende på bland annat vilken sorts produkt som testas och hur
långt gången utvecklingsprocessen är.
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Nedan följer ett antal exempel på vedertagna metoder för användbarhetstestning med
utomstående testare.

2.2.1 Kooperativ utvärdering (cooperative evaluation)
Benyon (2010) skriver att kooperativ utvärdering populariserades 1993 via en artikel skriven
av Andrew Monk et al. (Monk, Wright, Haber & Davenport 1993). Metoden har sedan dess fått
stor spridning och haft kraftig inverkan på senare metoder och ramverk för användbarhet.
Kooperativ utvärdering används främst för att på så kort tid som möjligt förvandla ett tidigt
koncept till en slutgiltig design. För att uppnå detta används den ofta tidigt i ett projekt och
kombineras vanligtvis med korta iterativa utvecklingscykler. Ett typiskt användbarhetstest
som använder sig av kooperativ utvärdering inleds med att respondenten informeras om att
det är produkten som testas, inte individen, och att testtillfället är helt frivilligt. Respondenten
får sedan använda produkten och uppmanas att tänka högt och konstant redogöra för sin
tankeprocess och sina beslut. Testledare sitter med under hela testningstillfället, ställer ibland
ledande frågor eller ger direkta instruktioner och påminner respondenten om att tänka högt
om hen skulle tystna. Testningstillfället avslutas med en kort semistrukturerad intervju.
Varianter av kooperativ utvärdering är vanliga inom spelindustrin. Denna metod har flera
likheter med det protokoll som beskrivs av Fullerton, Swain och Hoffman (2008) och som
sammanfattats tidigare i denna text. Många av de grepp som används av Fullerton, Swain och
Hoffman har direkta paralleller till Monk et al.’s (1993) metod, bland annat att uppmana
respondenten att tänka högt och att avsluta testningen med en semistrukturerad intervju. En
punkt där Fullerton, Swain och Hoffmans protokoll tydligt skiljer sig från Monk et al.’s är till
vilken grad testledaren bör interagera med respondenten; i kooperativ utvärdering deltar
testledaren aktivt med frågor och instruktioner (därav metodens namn). I Fullerton, Swain
och Hoffmans metod för spelbarhetstestning är denne betydligt mer passiv och ingriper
endast om det är nödvändigt för att testningen skall fortsätta. Detta kan bero på att de inte vill
störa respondentens spelupplevelse mer än absolut nödvändigt.

2.2.2 Deltagande heuristisk utvärdering (participatory heuristic evaluation)
Deltagande heuristisk utvärderingen är en metod som har sina rötter i metoden "heuristisk
expertutvärdering". Heuristisk expertutvärdering är en testmetod som vanligtvis inte
involverar utomstående testare, utan utförs av områdesexperter eller utvecklaren själv.
Testningen tillämpas vanligtvis på gränssnittsdesign och går ut på att stresstesta produkten
efter strikta förbestämda krav och regler, så kallade heuristiker. Exempel på en heuristik är
att en viss handling skall ta ett visst antal musklick eller en viss tid, och testaren undersöker
om målet är rimligt. Syftet med heuristisk utvärdering är att spara tid och pengar genom att
dra ner på arbetet som krävs för att förbereda och genomföra testning med utomstående
respondenter.
Benyon (2010) skriver att deltagande heuristisk utvärdering först beskrevs år 1998 i en artikel
av Michael J. Muller et al. (Muller, Matheson, Page & Gallup 1998) och är en slags kompromiss
som kombinerar genomförandet av en expertutvärdering med utomstående, ej insatta
respondenter. Metoden kan sammanfattas som en expertutvärdering med en novis som
testare. En utomstående respondent ombeds utvärdera en viss del av en produkt utifrån en
förbestämd uppsättning instruktioner och riktlinjer, vilket i teorin skall leda till ett mer
överskådligt och lättanalyserat resultat än till exempel kooperativ utvärdering.
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Metoder av detta slag är relativt ovanliga i spelindustrin, och lämpar sig generellt sett endast
på specifika delar av vissa spel. Komponenter av ett spel som styrs av ren användbarhet
(flervalsmenyer, användargränssnitt, m.m.) kan eventuellt utvärderas på liknande sätt, men
metoden är ofta inte tillämpbar på spelaktiviteten i sig då det är svårt att utvärdera en spelares
nöje genom att t.ex. räkna antalet musklick som krävs för att uppnå ett visst mål. Det finns en
uppsjö av spel där ett komplicerat och klumpigt gränssnitt är ett aktivt designval för att
förmedla en viss typ av upplevelse till spelaren, t.ex. Resident Evil 4 (Capcom 2005), och
heuristisk utvärdering med fokus på användbarhet skulle i dessa fall vara direkt
kontraproduktivt. Denna konflikt mellan traditionell användbarhet och spels fokus på nöje
diskuteras ytterligare senare i kapitlet.

2.2.3 Gemensamt upptäckande (co-discovery)
Benyon (2010) skriver att gemensamt upptäckande är en utvärderingsmetod som främst är
lämplig sent i en utvecklingsprocess för att göra små slutgiltiga ändringar innan lansering.
Metoden är informell och går ut på att låta två eller fler respondenter använda produkten utan
instruktioner i en avslappnad miljö. Användandet av produkten spelas in och analyseras.
Testningstillfället avslutas vanligtvis med en semistrukturerad intervju. Gemensamt
upptäckande fyller motsatt funktion jämfört med heuristisk utvärdering; där heuristisk
utvärdering kräver mycket förberedelsearbete och strävar efter att besvara konkreta
förbestämda frågor, bygger gemensamt upptäckande på att släppa produkten lös och se hur
en konsument själv väljer att interagera med den.
Det är möjligt att dra paralleller mellan denna metod och den storskaliga betatestning som är
vanlig i dagens spelindustri. Det är vanligt att spelutvecklare gör sitt spel tillgängligt för
utvalda konsumenter några veckor eller månader innan spelets officiella premiär, för att på så
sätt samla in stora mängder data på hur väl deras spel fungerar och vad konsumenterna tycker
om det för att korrigera eventuella brister innan lansering.

2.3 Tänka högt (think aloud)
Som en del av användbarhetstestning är det vanligt att respondenter uppmanas att "tänka
högt" och löpande redogöra för sin tankeprocess, vilka val de gör och varför osv. Tekniken
rekommenderas från många håll till både användbarhetstestning och spelbarhetstestning,
bland andra David Benyon (2010), Fullerton, Swain och Hoffman (2008), Andrew Monk et al.
(1993) och Stafford, Preisz och Greenwood-Ericksen (2010). Henriette Hoonhout (2008)
skriver i sitt bidrag till Game Usability att löpande verbal återkoppling under testningstillfället
är det närmaste man som testledare kan komma att se upplevelsen genom respondentens
ögon. Think aloud är inte en egen testningsmetod, utan en datainsamlingsteknik som kan
användas som en del av en större metod, t.ex. kooperativ utvärdering.
Nisbett och Wilson (1977) skriver att människor ofta är dåliga på att förstå och uttrycka
anledningen till sina känslor, i synnerhet när det gäller saker de inte är insatta i. Exempelvis
vet en genomsnittlig biobesökare om den tyckte om en film eller inte men skulle förmodligen
ha mycket svårare att besvara frågan "varför?". Hoonhout (2008) rekommenderar därför att
man vid användbarhetstestning är noggrann med att endast ställa frågor som respondenten
kommer att ha lätt att besvara. Det blir sedan utvecklarens jobb att bearbeta dessa svar och ta
reda på varför respondenten kände som hen gjorde. På samma sätt skall som respondenten
uttrycker då denne tänker högt under testningstillfället inte tas som fakta, utan tolkas i
relation till sitt sammanhang.
5

Bieke Zaman (2005) undersöker i en studie ett antal metoder och tekniker för speltestning
och hur väl de fungerar när respondenterna är barn. Zaman finner att think aloud som det
används traditionellt inom användbarhetstestning inte lämpar sig för spelbarhetstestning
med barn, då de ofta reagerar negativt på störningen. Respondenterna förblev gärna tysta
under speltestningen, och om testledaren försökte påminna denne om att tänka högt blev hen
ofta irriterad och togs ur spelupplevelsen. Zaman noterar att det verkar som att det blev mer
smärtfritt att tänka högt i takt med att respondenten vande sig vid spelet och inte längre
utforskade lika mycket.
Sauli Laitinen (2006) utvärderar i en studie lik Zamans ett antal tekniker och metoder för
användbarhetstestning och undersöker hur lämpliga de är vid speltestning. Laitinen finner
bland annat att det är problematiskt att störa en speltestningssession (till exempel med frågor
eller uppmaningar att tänka högt), då sådana störningar tar spelaren ur spelupplevelsen.
Laitinen diskuterar även kort huruvida det är möjligt att undvika detta genom att ha
regelbundna avbrott för frågor och diskussion under spelsessionen så att respondenten är
förberedd på dem.

2.4 Användbarhet kontra spelbarhet
Detta arbete har som grundläggande syfte att granska huruvida vedertagna metoder och
tekniker från fältet användbarhetstestning är lämpliga vid testning av spel. Nicole Lazarro
(2008) skriver i sitt bidrag till Game Usability om hur det i spelindustrin är viktigt att börja
göra skillnad på begreppen användbarhet ("User Experience", UX) och spelbarhet ("Player
Experience", PX). Lazarro menar att även om de överlappar varandra och vissa
användbarhetsprinciper går att applicera i isolerade delar av spelutveckling (till exempel
utformning av menysystem) så skiljer sig anledningen till att en person spelar ett spel från
användande av ett nyttoprogram såpass mycket att helt andra metoder för testning och
kvalitetskontroll är nödvändiga.
Det slutgiltiga målet i ett spelutvecklingsprojekt är att skapa en produkt som, snarare än att
utföra en nyttouppgift, gör det så lätt som möjligt för användaren att ha roligt (Pagulayan,
Keeker, Fuller, Wixon & Romero 2009). Vid utveckling av ett ordbehandlingsprogram är det
ren användbarhet som står i fokus; programmet har det klara syftet att skriva och formatera
text och ju enklare det är för en användare att utföra denna uppgift desto bättre. Estetiska
element är en del av helheten, men det slutgiltiga målet är rent praktisk användbarhet. Spel
handlar dock inte bara om att snabbt och effektivt utföra en uppgift, de handlar om nöje.
Många spel är designade på ett sådant vis att spelaren skall uppnå ett mål i spelvärlden, men
dessa är till sin natur godtyckliga och har som enda syfte att driva spelaren till att interagera
med spelet och dess system. Om en speldesigner skulle designa ett spel med målet att vara så
enkelt (det vill säga lätt att klara av) som möjligt, skulle det endast bestå av en knapp som
spelaren trycker på för att sedan belönas med seger, men då skulle det förmodligen inte vara
ett bra spel.

2.5 Immersion i spel
Immersion (ofta kallat "inlevelse" på svenska) är ett ord som ofta används för att beskriva det
fenomen då en spelare "lever sig in i" ett spel. Spelare tappar uppfattningen om tid och rum.
Det som sker i den verkliga världen registreras inte längre och tiden flyger iväg. En person som
lever sig in i ett bilspel kan till exempel köra lopp efter lopp till den grad att denne över en
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period inte uppfattar fysiska behov såsom hunger och lutar sin fysiska kropp omedvetet när
hen tar en skarp kurva. Immersion är viktigt för en positiv spelupplevelse (Nacke & Drachen
2011; Weibel & Wissmath 2011; Christou 2014), men begreppet som sådant är problematiskt
då det inte finns någon heltäckande och vedertagen definition av vad immersion är. En enkät
som mäter immersion på ett kvantitativt sätt användes i denna undersökning för att bedöma
huruvida uppmaningar att tänka högt påverkade en spelares upplevelse i en spelsession och
begreppet beskrivs därför ingående i följande underkapitel.
David Weibel och Bartholomäus Wissmath (2011) inleder sin forskningsartikel med att
konstatera att en huvudsaklig anledning till att spela spel är att leva sig in i en annan värld. De
undersöker sedan begreppet immersion med hjälp av begreppen "spatial presence" och "flow".
De fastslår i sin introduktion att spatial presence och flow är två sätt att uppnå immersion.
Flow definieras kort som när spelaren uppslukas av den praktiska handlingen att spela spelet
och spatial presence som känslan av att vara en del av spelvärlden; till exempel att bry sig om
karaktärerna som finns i den och engagera sig i narrativet. Slutsatsen Weibel och Wissmath
drar av sin undersökning är att kombinationen av flow och presence är det som får spel att
sticka ut som underhållningsform. Deras resultat indikerar att många spelare uppnår flow
först efter att de har upplevt presence, och de diskuterar att det kan vara lättare att uppleva
immersion om man först engagerar sig för spelvärlden och det den avbildar.
Charlene Jennett et al. (2008) skriver i sin artikel att det är oklart vad immersion betyder,
trots att ordet används gärna och ofta av spelare och recensenter. Jennett formulerar det för
enkelhetens skull som att populära spel har "...en förmåga att dra in människor"3. Jennett et
al. använder sig i denna artikel också av begreppet "flow", men beskriver det som ett separat
fenomen som skiljer sig från immersion. De menar att flow uteslutande är kopplat till
handlingen att spela ett spel medan immersion snarare handlar om att "leva sig in i" en
fantasivärld. Som exempel på ett spel som framkallar immersion men inte framkallar flow
används spelet Myst IV: Revelation (Ubisoft 2004) som är ett långsamt pusselspel. Jennett et
al. menar att flow snarare framkallas av spel med högt tempo och snabb, tydlig respons på
spelarens handlingar. Jennett et al. belyser också att även om immersion är nära knutet till
positiva upplevelser av spel så kan det även orsaka negativa upplevelser om en spelare starkt
lever sig in i en stressande eller skrämmande situation.
Jennett et al. (2008) lägger i sitt arbete även fram en metod för att på ett kvantitativt sätt mäta
en spelares immersion i en spelupplevelse. Artikeln beskriver en serie av tre undersökningar
där metoden förfinas och utvecklas mellan tillfällena. Jennett et al. använde sig i samtliga
undersökningar av spelet Half Life (Valve Corporation 1998) samt en enkät som respondenter
fick fylla i efter att ha genomfört en kort spelsession. Enkäten kombinerades i de olika
undersökningarna med ytterligare tekniker. Till exempel användes en eye-tracker 4 i en
undersökningsvariant för att bland annat mäta hur länge spelaren fokuserade på olika objekt
i spelvärlden.
Emily Brown och Paul Cairns (2004) föreslår ramverket "grounded theory" för att definiera
immersion i spel. De inleder sin text med att konstatera att termen immersion används flitigt
i spelrelaterade sammanhang, men att det är oklart vad immersion innebär eller om
3

Översatt från citat "…an ability to draw people in"

4

Eye-tracker: ett verktyg som läser av en individs ögonrörelser. Kan användas tillsammans med en dator för att
t.ex. räkna ut var på en datorskärm en användare tittar
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människor som använder ordet menar samma sak. De ämnar tydliggöra begreppet genom att
bryta ner det i tre "nivåer" som de kallar för "engagement", "engrossment" och "total
immersion". Dessa tre nivåer måste upplevas i den ordningen, det är alltså inte möjligt att
uppleva engrossment i ett spel om man inte först har upplevt engagement. Engagement är helt
enkelt att vara intresserad av spelet, vilket uppnås genom att aktivt investera sig genom att
lära sig spelets regler och mekaniker, hitta vad i narrativet som motiverar en att fortsätta osv.
Engrossment är det stadium när spelaren har en förståelse för mekanik, story m.m. och
utmaningen har gått från att lära sig kontroller och liknande till att faktiskt spela. Detta är det
läge då spelaren exempelvis kan tappa tidsuppfattning över längre spelsessioner och kan
"glömma bort" fysiska behov såsom hunger. Total immersion är den sista nivån och
representerar upplevelsen när man helt och fullt "lever sig in i" spelvärlden och inte skiljer på
spelrymd och verklighet. En spelare som kommer ur en upplevelse av total immersion kan
vara desorienterad och till exempel uppleva kortvariga motoriska problem. Total immersion
är ofta mycket kortvarig, till exempel en kort eldstrid i ett actionspel eller ett enskilt
skrämselmoment i ett skräckspel.
Laura Ermi och Franz Mäyrä (2007) delar upp begreppet immersion i tre grova områden som
de kallar "sensory immersion", "challenge-based immersion" och "imaginative immersion".
Sensory immersion underlättas helt enkelt genom hög audiovisuell kvalitet, vare sig det
handlar om fotorealism eller abstrakt utseende och ljudbild som helt enkelt är
tillfredsställande att titta och lyssna på. Challenge-based immersion underlättas genom en
noga avvägd balans mellan spelarens förmåga och hur utmanande spelaktiviteten är; spelet
skall vara utmanande nog att ta hela spelarens uppmärksamhet, men fortfarande låta denna
överkomma dessa utmaningar och gå vidare i spelvärlden. Imaginative immersion underlättas
genom hög kvalitet i spelets narrativ och värld och består i t.ex. välskrivna karaktärer och
intriger som inte nödvändigtvis har någon direkt inverkan på spelets mekanik. Ermi och
Mäyrä nämner även exempel på andra sorters verk än spel som kan framkalla dessa former av
immersion; till exempel kan en vacker animation som saknar interaktivitet framkalla sensory
immersion. Likaså kan en välskriven roman framkalla imaginative immersion. Ermi och
Mäyrä menar att challenge-based immersion är det som får spel att sticka ut som medium.
Även om andra medium kan underlätta sensory- och imaginative immersion, så är challengebased något som är nära knutet till ett spels interaktivitet. Ermi och Mäyrä använder i sin text
begreppet challenge-based immersion på samma sätt som Weibel och Wissmath (2011) samt
Jennett et al. (2008) använder begreppet flow. Detta kan ses som ett exempel på hur
spelentusiaster i stort har ungefär samma förståelse av immersion samt vad det innebär, men
att det i akademia har visat sig problematiskt att skapa en enhetlig definition av begreppet.
Sammanfattningsvis så är åsikterna om och definitionerna av begreppet immersion varierade.
Det finns dock en enighet om att fenomenet existerar och att det är viktigt för att förstå
spelmediet. Forskningen går ofta i bekanta spår och tar gång efter annan upp liknande
resonemang, och även om benämningar och indelningar ofta skiljer sig åt så är många
slutsatser och resulterande definitioner likartade. Nicole Lazarro (2008) skriver att oavsett
hur man väljer att definiera och förklara begreppet immersion, så är termen och det vaga
koncept som det representerar det som skiljer användbarhet och spelbarhet åt. Lazarro menar
att termen är en hörnsten i arbetet med att utveckla spelbarhetstestning som ett eget fält.
Följaktligen används immersion som huvudsakligt mätvärde för att undersöka arbetets
frågeställning och mätningarna gjordes via en variant av den enkät som Jennett et al. (2008)
utvecklade. Frågeställningen och undersökningens metod beskrivs i detalj i nästkommande
kapitel.
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3 Problemformulering
Det har under 2000-talet höjts röster som ifrågasätter hur lämpligt det är att använda tekniker
och metoder för användbarhetstestning till spelbarhetstestning (Lazarro 2008; Pagulayan et
al. 2009). Forskning på området (Laitinen 2006; Zaman 2005) har funnit problem med
användbarhetstestningstekniken think aloud när den används för att utvärdera spel. Tekniken
think aloud rekommenderas trots detta för speltestning (Fullerton, Swain & Hoffman 2008;
Stafford, Preisz & Greenwood-Ericksen 2010; Hoonhout 2008) utan att sådana
rekommendationer motiveras med forskning på spelbarhet.
Zamans (2005) och Laitinens (2006) resultat har ännu inte studerats i vidare forskning. Syftet
med detta arbete är därför att utvärdera huruvida testningstekniken think aloud påverkar en
respondents upplevda immersion vid speltestning, och om så är fallet hur teknikens
lämplighet vid spelbarhetstestning påverkas. Immersion används som mätvärde eftersom spel
är ett interaktivt medium som förstärker och bygger på immersion (t.ex. Nacke & Drachen
2011; Weibel & Wissmath 2011; Christou 2014; Ermi & Mäyrä 2007) samt då det finns tidigare
forskning som kan användas för att mäta immersion kvantitativt (Jennett et al. 2008). Arbetet
utgår från att think aloud är alltför störande för immersion i en spelupplevelse för att anses
vara en lämplig teknik för speltestning. En spelupplevelse vars immersion störs av
uppmaningar att tänka högt kan inte anses ge en representativ bild av hur en konsument
kommer att uppfatta produkten. Den slutgiltiga anledningen till att just think aloud valdes ut
för granskning var att jag har haft tidigare personlig erfarenhet av speltestning, och själv har
upplevt det som störande när testledare har ställt frågor eller uppmanat till att tänka högt
under en spelsession.
Frågeställningen som detta arbete undersöker är:
- Hur skiljer sig den upplevda nivån av immersion för speltestare som utvärderar ett
spel med hjälp av "think aloud"-tekniken jämfört med speltestare som får utföra
speltillfället ostört?

3.1 Metodbeskrivning
Arbetets frågeställning undersöktes genom att låta två lika stora grupper anonyma
respondenter använda en artefakt i form av en för ändamålet utvecklad nivå till
plattformsspelet Rising Islands (Mindblown 2016). Vid varje testtillfälle testades en
respondent. Respondenter från den första gruppen uppmanades att tänka högt och påmindes
om att tänka högt om de blev tysta. Respondenter från den andra gruppen uppmanades inte
att tänka högt. Samtliga respondenter fick efter avslutad spelsession fylla i en enkät som mätte
respondentens upplevda immersion i spelupplevelsen. I samma enkät samlades även
demografisk information. Insamlad data jämfördes och analyserades därefter kvantitativt i ett
försök att besvara undersökningens frågeställning och analyserades och diskuterades vidare
för att utvärdera think alouds lämplighet för spelbarhetstestning.

3.1.1 Artefakt
Frågeställningen undersöktes via en artefakt i form av en för ändamålet utvecklad nivå till
spelet Rising Islands (Mindblown 2016, se Fig. 1). Rising Islands är ett spel som utvecklas av
ett litet utvecklingsteam bestående av studenter från Högskolan i Skövde, Mindblown
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Studios5. Jag var en del av utvecklingsteamet mellan oktober 2014 och maj 2015. Artefakten
skapades med hjälp av de tekniska lösningar, grafiska element m.m. som Rising Islands då
bestod av med samtycke från övriga dåvarande medlemmar av Mindblown Studios. Rising
Islands kan sammanfattas som ett plattformspusselspel i 3D som hämtat inspiration från
bland andra Crash Bandicoot (Sony 1996) och Prince of Persia: The Sands of Time (Ubisoft
2003).

Figur 1

Rising Islands

Rising Islands (Mindblown 2016) har som central mekanik att spelaren kan byta mellan två
färger, röd och blå, och att det finns objekt i världen som spelaren endast kan interagera med
om hen är av rätt färg. Till exempel kan spelaren när hen är blå gå genom röda väggar men
faller genom röda plattformar osv. Mekaniken kombineras på diverse sätt med kraftiga
mekaniker för rörelse (spelaren kan till exempel hoppa högt och springa på vissa väggar) för
att skapa en intressant spelupplevelse. Rising Islands har en linjär struktur där spelaren ställs
inför en serie nivåer i följd och där majoriteten av nivåerna har som övergripande mål att ta
sig från punkt A till punkt B medelst en linjär hinderbana.
Rising Islands (Mindblown 2016) ansågs vara lämpligt som plattform för undersökningens
artefakt, då tidigare speltest i samband med spelets utveckling hade framkallat immersion i
olika former. Flera speltestare hade upplevt något som liknar det som i diverse litteratur
beskrivs som flow (Weibel & Wissmath 2011; Jennett et al. 2008). Spelets grafik och
nivådesign har framkallat det som Weibel och Wissmath kallar för spatial prescence. Flera
tidigare speltestare hade spelat samma segment om och om igen vilket indikerar att Rising
Islands på kort tid kunde framkalla det som Brown och Cairns (2004) kallar för engrossment.
Att bygga en artefakt med hjälp av ett existerande ramverk (dvs. de tekniska lösningar och
spelkomponenter som Rising Islands består av) gjorde det även möjligt att dedikera alla
tillgängliga resurser till att utforma respondentens spelupplevelse snarare än teknisk
implementation. Med det sagt innebar beslutet även att ett visst mått av kontroll över
artefakten och dess plattform gavs upp. Detta hade potential att leda till problem under
utvecklingen, till exempel om spelprojektet som Rising Islands utvecklade i hade gått under,
5

Mindblown Studios har sedan februari 2016 bytt studionamn till Lone Hero Studios
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men den risken bedömdes som minimal. Det arbete som utfördes specifikt för artefaktens
räkning bestod av nivådesign samt enkel scripting.

3.1.2 Testningsförfarande
Testningsförfarandet för undersökningen utgick från det protokoll som beskrivs av Fullerton,
Swain och Hoffman (2008 s. 251-256) med ett antal modifikationer. De ändringar som gjordes
var främst att "Discussion of Game Experience" (s. 253) byttes ut mot en kvantitativ enkät (se
Appendix A i detta arbete) samt att "Warm-up Discussion" (s. 253) ströks då det bedömdes
att detta steg var irrelevant p.g.a. den kvantitativa metoden. Information som hade samlats in
via en sådan diskussion hade ändå inte kunnat analyseras tillsammans med det huvudsakliga
testresultatet på ett effektivt sätt. Fullerton et al.’s uppmaning till att använda en opartisk
testledare och att låta designern övervaka via t.ex. videolänk (s. 252) ignorerades på grund av
begränsade resurser. Ett testningstillfälle uppskattades ta som mest 30 minuter och av dessa
avsattes 15 minuter för att låta respondenten spela artefakten. Det protokoll som användes för
arbetets undersökning finns i Appendix C.
Den största ändringen som gjordes i Fullerton, Swain och Hoffmans (2008)
testningsprotokoll var att ändra fokus från en kvalitativ studie till en kvantitativ, samt att
hälften av respondenterna inte uppmanades att tänka högt. Arbetet rör endast en detalj av
spelupplevelsen, dvs. spelarens immersion och huruvida den påverkas av uppmaningar att
tänka högt, och en kvantitativ metod bedömdes därför vara ett effektivare sätt att besvara
arbetets frågeställning. Jennett et al.’s (2008) forskning gav möjlighet att mäta immersion på
ett kvantitativt sätt och därmed få resultat från fler respondenter med samma resurser samt
undvika det brus som en kvalitativ metod skulle introducera. Testningen följde samma
progression i övrigt; respondenten informerades först om testningsförfarandet, fick sedan
spela spelet under övervakning för att till sist besvara frågor.
Varje testningstillfälle inleddes med att respondenten informerades om att testningen var
anonym, att den var helt frivillig och kunde avbrytas när som helst, samt att det var spelet som
utvärderades, inte respondenten. Respondenten informerades även om att resultatet
förvarades konfidentiellt på en digital domän som endast jag hade tillgång till, och att
informationen endast skulle användas av mig till mitt examensarbete samt av Mindblown
Studios till utveckling av Rising Islands (Mindblown 2016). Hälften av respondenterna (grupp
A) uppmanas sedan att tänka högt under spelsessionen och informerades om att de skulle få
påminnelser om de blev tysta. Övriga respondenter (grupp B) fick varken denna uppmaning
eller påminnelser.
Respondenten fick sedan spela artefakten. Respondenten instruerades att överkomma spelets
hinder efter bästa förmåga, och informerades om att testledaren endast skulle ingripa om det
var absolut nödvändigt för att spelsessionen skulle kunna fortsätta. Spelsessionen
observerades och testledare noterade huruvida respondenten tänkte högt eller inte (detta
noterades både för grupp A och B). Respondentens upplevda immersion mättes efter
spelsessionen via en enkät (Appendix A) i vilken hen fick svara på ett antal frågor genom att
gradera dem från 1-5 på en likertskala beroende på till vilken grad hen instämde. Efter detta
avslutades tillfället och respondenten tackades för sin medverkan.
Under observation av speltestningen noterade testledaren endast huruvida respondenten
tänkte högt eller inte. Övriga observationer ignorerades, eftersom arbetets fokus är hur think
aloud påverkar immersion snarare än dess meriter som metod för att samla in information.
11

Jag agerade själv testledare och observatör. Immersionsenkäten utformades på Google Drive
(Google 2005) och data som samlades in under testning sammanställdes och förvarades sedan
på ett Google Drive-konto. För att inte utesluta eventuella engelskspråkiga respondenter
skrevs enkäten på engelska. Respondenter fick ingen ersättning för sitt deltagande.
Enkäten (Appendix A) var baserad på de enkäter som togs fram av Charlene Jennett et al.
(2008), vilka de redovisar i Appendix A och B i sin artikel. Enkäten som togs fram skilde sig
från de enkäter Jennett et al. presenterar främst i antal frågor och exakt hur frågorna var
formulerade. Målet med ändringarna var att göra samtliga frågor mer relevanta för artefakten
i fråga, att förenkla analys av resultatet samt att göra enkäten enklare att fylla i för
respondenten. Exempelvis användes inte inverterade kontrollfrågor (t.ex. "To what extent did
you find the game easy?" och "To what extent did you find the game challenging?"). Även
majoriteten av frågor som undersökte samma område (t.ex. ”To what extent did you feel as
though you were separated from your real-world environment?” och “To what extent was your
sense of being in the game environment stronger than your sense of being in the real world?”)
slogs samman och formulerades om. Frågan "To what extent did you forget the fact that you
were using a gamepad?" lades till och refererar specifikt den kontrollmetod som användes i
denna undersöknings artefakt. Jennett et al. skriver att de enkäter som de har tagit fram är
lovande, men att de inte är slutgiltiga och kommer behöva vidareutvecklas och förfinas, testas
med fler typer av spel m.m. (Jennett et al. 2008, kap. 18). Detta tolkades som att de enkäter
som utvecklades inte var tvungna att användas exakt som de var presenterade till annan
forskning, utan kunde modifieras beroende på sådan forsknings förutsättningar. Ändringarna
som gjordes bedömdes som motiverade för att genomföra undersökningen med de resurser
som var tillgängliga och med den artefakt som användes. Även om ändringarna gjordes med
bästa möjliga intentioner så tillför de ett mått av osäkerhet till resultatet.
Ett antal andra modifikationer och avvägningar genomfördes av samma anledning och med
samma potentiella osäkerhet. Jennett et al. (2008) använde sig exempelvis av
kontrolluppgifter som respondenten utförde innan och efter spelsessionen. Greppet användes
inte i denna undersökning då det hade komplicerat genomförandet och inte bedömdes som
nödvändigt för att besvara arbetets frågeställning. Det fanns en risk att bedömningen var
felaktig och hade kunnat påverka undersökningen negativt. Ett annat potentiellt riskmoment
var att det spel som användes som artefakt i denna undersökning skiljer sig från det som
Jennett et al. använde sig av i flera bemärkelser. Jennett et al. använde sig av ett
förstapersonskjutarspel, Half Life (Valve Corporation 1998). Rising Islands är ett 3Dplattforsspel. Det är möjligt att användandet av ett annat sorts spel påverkade resultatet.

3.1.3 Omfattning
Arbetets preliminära riktmål var att genomföra studien med ungefär 24 respondenter. Jennett
et al. (2008) genomförde varje delexperiment i sin studie med 40, 41 resp. 36 respondenter.
För denna undersöknings räkning uppskattades 24 respondenter vara mer rimligt främst på
grund av betydligt mer begränsade resurser än Jennetts forskarteam. Med en tillgänglig
testledare uppskattades det som möjligt att genomföra 24 testningstillfällen under loppet av
en arbetsvecka om respondenter rekryterades i förväg.
För att nå och förhoppningsvis överskrida målet med tillgängliga resurser användes
bekvämlighetsurval, och respondenter rekryterades bland spelutvecklingsstudenter på
Högskolan i Skövde. Att använda en sådan populationsavgränsning förväntades även förenkla
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testningsarbetet då spelutvecklingsstudenter kan antas ha spelvana, men det gjordes till priset
av att resultatet blev mindre generaliserbart.
Immersion är som beskrivs i kapitel 2 ett bestritt och oklart begrepp inom spelforskning, och
en individs upplevda immersion påverkas av allt från spelpreferens till miljön som spelaren
befinner sig i. Med detta i åtanke var det viktigt att genomföra undersökningen med så många
respondenter som möjligt, då det minskar risken för att till exempel många respondenter i
grupp A är vana vid att tänka högt när de spelar eller ogillar spelgenren.

3.1.4 Analys
Insamlad data från varje respondent består av följande:
Demografisk data:
- Respondentens kön.
- Respondentens ålder.
- Om respondenten har deltagit i strukturerad speltestning tidigare.
Observationsdata:
- Om respondenten ombads att tänka högt eller inte.
- Om respondenten tänkte högt eller inte.
Enkätsvar:
- Respondentens svar på immersionsenkäten.
Oberoende variabel för undersökningen är huruvida en respondent uppmanades att tänka
högt eller inte, och huvudsaklig beroende variabel är resultaten från immersionsenkäten. Då
enkäten ger resultat via en likert-skala med fem grader, får alla respondenter ett
genomsnittligt "immersionsvärde" från 1 till 5, vilket i sin tur innebär att det på samma sätt är
möjligt att ta fram ett genomsnittligt värde från 1 till 5 för grupp A respektive B. Efter univariat
analys av beroende variabel till två decimaler analyserades dessa via T-test med 0.05 som
alfavärde, detta för att göra det tydligt huruvida det finns en korrelation mellan genomsnittlig
upplevd immersion och om respondenten uppmanades att tänka högt eller inte. Vidare
analyserades enkätsvaren för att finna median och standardavvikelse och genomsöktes efter
intressanta mönster och avvikelser.
Östbye et al. (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003) skriver att en kvantitativ metod är
lämpad för en sådan studie, då det förenklar analys och gör det möjligt att enkelt identifiera
objektiva mönster och korrelationer i en kvantitativ datamängd. Att använda en kvantitativ
metod innebar dock även ett antal utmaningar. Det krävdes ett relativt stort antal
respondenter för att få en tillräcklig datamängd, och det lades stor vikt på den slutgiltiga
utformningen av immersionsenkäten då dess struktur hade stor inverkan på resultatet.
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4 Artefakt
Artefakten till undersökningen är en för ändamålet utvecklad nivå till spelet Rising Islands
(Mindblown 2016). Tidiga delar av nivån lär på ett organiskt och sömlöst sätt ut spelets
mekanik till spelaren för att senare kombinera dessa och utmana denne. För att få tydliga
värden på den enkät som användes för att mäta immersion var det viktigt att artefakten skulle
framkalla så mycket immersion som möjligt, samt ha hög variation och innehålla utstickande
element för att trigga en respondent att tänka högt. Förhoppningen var att detta bland annat
skulle uppnås genom en mjuk, stigande inlärningskurva och hög visuell kvalitet, samt med
moment i spelvärlden som var både visuellt och mekaniskt intressanta. För att underlätta
immersion hos respondenten skulle artefakten hålla en genomgående hög kvalitetsnivå i
övriga relevanta aspekter, exempelvis grafik, nivådesign och teknisk stabilitet. Nivån fick ta
högst 5-10 minuter att spela igenom från början till slut för att göra genomförandet av
undersökningen rimligt.

4.1 Research
Som utgångspunkt för arbetet med artefakten användes Travis Castillos och Jeannie Novaks
(2008) bok "Game Development Essentials: Game Level Design" samt Galuzins (2011) metod
"11-Day Level Design", vilka båda förespråkar att designa en nivå till ett digitalt spel i "lager"
där detaljrikedom läggs till stegvis. Processen börjar med koncept och en blockout bestående
av enkel geometri, som sedan utvecklas och itereras allt eftersom nivån byggs på med grafiska
och mekaniska element. "11-Day Level Design" utgår från att det som utvecklas är en nivå till
ett redan existerande spel och att teknisk implementation, grafik, m.m. redan finns på plats.
Arbetssättet passade utmärkt till projektet då artefakten som utvecklades använde spelet
Rising Islands som plattform. Texterna användes som riktmedel, men metoderna
modifierades efter egen bedömning. Till exempel delades inte arbetet upp i diskreta
arbetsdagar på det sätt som beskrivs i "11-Day Level Design" och vissa av stegen utfördes
parallellt. Arbetssättet som används speglar vad som rekommenderas av Fullerton, Swain och
Hoffman (2008) och Adams (2014) och beskrivs i kapitel 2.1.
Rudolf Kremer (2009) skriver i sin bok Level Design: Concept, Theory, & Practice att det är
viktigt att en nivå i ett spel har ett specifikt syfte redan i konceptstadiet. Det skall innan arbetet
påbörjas fastslås huruvida nivån skall vara en mjukstart som låter spelaren bekanta sig med
mekaniken och lära sig dess kontroller, om den skall vara ett intensivt parti som utmanar det
spelaren har lärt sig eller om det skall vara ett lugnt tempobyte som ger variation eller
framkallar en viss känsla. Artefakten designades med tankesättet i fråga för att i ett tidigt
stadie specificera att nivån skulle inledas med en lugn och stressfri introduktion av spelets
mekanik för att sedan utmana spelaren mot slutet, med visst stressbefriat utforskande
däremellan.
Detta val av övergripande struktur för nivån influerades av Linehans, Bellords, Kirmans,
Morfords och Roches (2014) artikel Learning Curves: Analysing Pace and Challenge in Four
Successful Puzzle Games där de analyserar fyra spel med pusselelement för att utröna hur man
bäst skall lära mekanik till spelaren med bästa möjliga spelupplevelse. Deras slutsats är att en
gemensam nämnare för de spel som utvärderades är att ny mekanik och nya utmaningar
presenterades på ett väldigt kontrollerat och långsamt stegrande sätt, och de rekommenderar
greppet till design av liknande spel. Två av spelen som utvärderades, Portal (Valve
Corporation 2007) och Portal 2 (Valve Corporation 2011), har likheter med Rising Islands
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(Mindblown 2016) i det att spelaren styr en avatar genom en 3D-rymd och löser pussel-lika
problem för att kunna avancera. Deras rekommendation bedömdes därför som tillämpbar för
artefakten. Linehan et al. använder sig i sin text inte specifikt av ordet immersion för att
beskriva en positiv spelupplevelse. Det bedömdes att deras råd var tillämpbara även för detta
ändamål genom att jämföra deras artikel med den litteratur angående immersion som
beskrivs i kapitel 2.5. Det är möjligt att Linehan et al. medvetet undvek ordet för att därmed
slippa definiera och diskutera det något grumliga begreppet.
Arbetet med artefakten inspirerades även av James Portnows (2015) råd om att ha en spelbar
och testbar version av sitt spel så tidigt som möjligt6. Artefakten var spelbar i blockoutstadie
redan efter en arbetsdag och testades och itererades sedan regelbundet i takt med att nivåns
detaljrikedom ökade.

4.2 Detaljerad beskrivning av Rising Islands
Rising Islands (Mindblown 2016) är ett spel i genren 3D-Plattformsspel. Andra spel i genren
som Rising Islands hämtar inspiration från är Crash Bandicoot (Sony 1996) och Prince of
Persia: The Sands of Time (Ubisoft 2003). Spelet utspelar sig i en fantasivärld som har rivits
i bitar efter en övernaturlig händelse, vilket används för att förklara spelets huvudmekanik
och huvudsakliga estetiska kännetecken, färgerna röd och blå. Utöver genretypisk mekanik
för rörelse och liknande har Rising Islands som huvudmekanik något som kallas för
"dimensionsbyte", vilket representeras av blå och röda objekt i spelvärlden och spelarens
förmåga att byta mellan dessa två färger. Spelaren kan endast ha en färg aktiv åt gången och
kan endast interagera med objekt som har samma färg. När spelaren är blå kan hen till
exempel gå genom röda väggar men faller även igenom röda plattformar.
Rising Islands (Mindblown 2016) är utvecklat i den kommersiella spelmotorn Unity 5 (Unity
Technologies 2015) och spelades i denna undersökning på PC. Rising Islands är ämnat att
spelas med handkontroll men har även stöd för mus och tangentbord. Till denna
undersöknings testningstillfällen användes en Xbox 360-handkontroll.
Spelarens huvudsakliga mål i artefakten är att ta sig till en magisk kristall och att undvika faror
och samla på sig mindre kristaller, samlarobjekt, på vägen. Spelarens avatar i världen är
äventyraren Hairo.
Hairo’s förmågor
- Springa
Hairo kan springa i X/Y-led
- Hoppa
Hairo kan hoppa i Z-led och behåller mycket av sin X/Y-kontroll även i luften

6

https://www.youtube.com/watch?v=UvCri1tqIxQ [16/05/04] : Extra Credits : 2015 : Minimum Viable Product
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- Spurta
Hairo kan spurta och men har då begränsad förmåga att svänga. Används främst för
att hoppa över breda klyftor.
- Dimensionsbyte
Hairo kan byta mellan två dimensioner, representerade av färgerna röd och blå.
Övrig mekanik
- Färgkodade kraftfält
Det finns kraftfält som skadar Hairo om hon rör dem. Spelaren förlorar om Hairo tar
skada 3 gånger. Alla sådana kraftfält är röda eller blå, och spelaren kan kringgå dessa
genom att ha rätt färg aktiv.
- Färgkodade plattformar och väggar
Det finns element i spelvärlden (plattformar, väggar, etc.) som är färgkodade.
- Färgkodade väggar att springa på
Det finns speciella väggar i världen som Hairo kan springa på genom att sprinta, hoppa
mot dem och ha rätt färg aktiv.
- Samlarobjekt
Det finns kristaller utspridda i världen som Hairo kan plocka upp. Dessa fyller en roll
som ett alternativt mål för spelaren utöver att ta sig till huvudmålet och ger spelaren
ett incitament att utforska spelvärlden och inte rusa direkt från början till slut.

4.3 Progressionsexempel: blockout
Första steget i konceptprocessen var att bygga en blockout, det vill säga att "skissa" med enkel
geometri i Unity (Fig. 2, Fig. 3). Arbetet inleddes med en enkel konceptuell överblick, där
första halvan av nivån lär ut spelets mekaniker till spelaren. Mekanik presenterades i en
väldigt medveten ordning, där den mekanik som bedömdes som enklast och mest
grundläggande (t.ex. att styra kameran, förflytta sin avatar och byta färg) presenterades först,
för att sedan lära ut den mekanik som var lite mer komplex och byggde på tidigare mekanik
(att sprinta för att hoppa långt, och till sist att springa på färgväggar). I andra halvan blandas
mekanik på olika sätt för att utmana spelaren. Dessa designval ledde till en mjuk
inlärningskurva vilket i sin tur ledde till en bättre spelupplevelse (Linehan et al. 2014) och
underlättade det som Ermi och Mäyrä (2007) beskriver som challenge-based immersion.
Spelaren ser sitt slutmål (en stor självlysande kristall på en upphöjd plattform) från sin
startpunkt och ser glimtar av slutmålet från olika vinklar under nivåns gång. Målet var
underlätta immersion, då spelaren har ett tydligt mål tidigt i nivån och får bekräftelse på att
hen kommer närmre målet under nivåns gång. Nivån domineras av en stor ihålig klippa som
spelaren färdas igenom i nivåns mitt.
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Figur 2

Blockout av nivåns första hälft

Figur 3

Blockout av nivåns andra hälft.

4.4 Progressionsexempel: art pass
Med en enkel blockout som utgångspunkt byttes sedan rätblock ut mot mer komplexa och
inbjudande grafiska element (Fig. 4, Fig. 5). Målet var att göra artefakten mer visuellt
intressant och förhoppningsvis underlätta immersion då artefakten blir mer lik ett säljbart,
"riktigt" spel. Mindre element såsom växtlighet reserverades för ett senare stadie. Det hade
varit opraktiskt att börja arbeta på en sådan detaljnivå innan den mekaniska utformningen
var slutgiltig (Castillo & Novak 2008). Artefaktens övergripande progression förblev
oförändrad, men element av varierande storlek lades till och förändrades under processen.
Bland annat placerades en majoritet av nivåns samlarobjekt ut i processen, eftersom
begränsningar i de komponenter som användes skapade naturliga gömställen och skrymslen
att placera dem på.
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Figur 4

Utvecklad version av nivåns första hälft

Figur 5

Utvecklad version av nivåns andra hälft

Samlarobjekt placerades konsekvent ut på ett sådant sätt att spelaren tvingas göra små
avstickare av varierande längd från sitt huvudsakliga mål för att hämta dem. Samlarobjekten
implementerades för att underlätta immersion då små delmål med tydlig feedback när de
slutförs underlättar det som Jennett et al. (2008) och Weibel och Wissmath (2011) beskriver
som flow, samt det som Ermi och Mäyrä (2007) beskriver som challenge-based immersion.
En annan aspekt av samlarobjekten som underlättar immersion och flow är att de ger ifrån sig
ett svagt surrande ljud när spelaren är i närheten. Förhoppningen var att spelaren därigenom
skulle bli mer uppmärksam på spelvärlden och särskilt dess ljudbild, vilket skulle underlätta
den form av immersion som beskrivs av Ermi och Mäyrä som sensory immersion.
Nivån inleds med en serie enkla utmaningar där spelaren organiskt tvingas att först röra sin
karaktär, för att sedan byta färg, hoppa, sprinta och springa på väggar. Spelaren får efter att
bara ha rört sig några meter se den stora kristallskärva som är hens mål i fjärran och ser nivåns
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första samlarobjekt i det öppna på betydligt kortare avstånd (Fig. 6). Målet med att visa
slutmålet i fjärran var att ge spelaren ett tydligt långsiktigt mål som hen sedan kan ha i
bakhuvudet under spelsessionens gång. Målet med att placera det första samlarobjektet i det
öppna var att lära spelaren att de existerar så att hen kan hålla utkik efter dem på vägen mot
slutmålet. Målet var att detta kombinerat med att spelaren håller utkik efter samlarobjekt
skulle leda till att hen är mer uppmärksam på sin omgivning, vilket skulle underlätta sensory
immersion (Ermi & Mäyrä 2007). Det uppmuntrar även spelaren att fundera över varför
världen ser ut som den gör och konstruera sitt eget narrativ. Därmed underlättas det som Ermi
och Mäyrä beskriver som imaginative immersion och Weibel och Wissmath (2011) beskriver
som spatial prescence.

Figur 6

Spelarens vy från början av nivån

Ljuskällor i form av lyktor placerades ut för att lysa upp mörka passager inuti grottsystemet
och på andra platser för att vägleda spelaren (Fig. 7). Vägledning via ljuskällor är en vanlig
teknik inom nivådesign för att leda en spelares uppmärksamhet genom en miljö (Castillo &
Novak 2008). Det parti med flera wallrun-väggar i rad som syns i Fig. 7 är ett exempel på
element i nivådesignen som skall trigga en respondent att tänka högt. Spelaren har tidigare
endast forcerat en eller två wallrun-väggar åt gången. En uppenbart större utmaning med flera
sådana väggar i rad hade som mål att framkalla en kraftig reaktion hos spelaren. Antalet
väggar, avståndet mellan dem m.m. var noga avvägt för att inte strida mot Linehan et al.’s
(2014) råd om att låta utmaningen öka i ett lagom tempo.
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Figur 7

Spelarens vy över ett komplext parti wallrun-väggar samt en lykta.

4.5 Progressionsexempel: slutgiltig design
En sista iteration som ytterligare förfinade nivåns mekaniska utformning men främst gick ut
på att förbättra artefaktens grafik genom att placera ut estetiska element såsom växtlighet och
justera ljuskällor (Fig. 8, Fig. 9). En del arbete gjordes även i artefaktens infrastruktur, bland
annat implementerades de textrutor som lär ut mekanik till spelaren (Fig. 10).

Figur 8

Slutgiltig version av nivåns första hälft
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Figur 9

Slutgiltig version av nivåns andra hälft

De mekaniska ändringarna bestod främst i att bryta upp tomma sträckor och byta ut dem mot
enkla utmaningar för att hålla spelaren engagerad genom hela nivån. Avsikten var att genom
små enkla delmål underlätta det som Jennett et al. (2008) och Weibel och Wissmath (2011)
beskriver som flow samt det som Ermi och Mäyrä beskriver som challenge-based immersion,
på samma sätt som samlarobjekten. Exempelvis byttes en längre stenbro mot nivåns slut ut
mot en serie färgkodade plattformar för att engagera spelaren genom att tvinga hen att
använda färgbytesmekaniken (synligt till vänster i Fig. 9).

Figur 10

Spelarens vy från den slutgiltiga början av nivån

Växtlighet placerades ut för att förbättra den visuella upplevelsen för spelaren, och därmed
underlätta det som Ermi och Mäyrä (2007) beskriver som sensory immersion, som Jennett et
al. (2008) beskriver som immersion och Weibel och Wissmath (2011) beskriver som spatial
prescence. Växtlighet placerades även med målet att skapa visuell variation under artefaktens
gång. Om växtlighet hade placerats ut jämnt över hela banan hade den reducerats till visuellt
bakgrundssorl. Växtligheten placerades istället ut i högre koncentration på ett fåtal platser för
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att undvika en sådan effekt. Likt wallrun-partiet som visas i Fig. 7 var tanken att variation i
visuell karaktär skulle framkalla en tydlig respons hos respondenten. Den första klippön
spelaren kommer till har mycket vegetation (Fig. 10), vilken sedan avtar under nivåns första
hälft. Nivåns andra hälft är till att börja med karg och livlös och övergår sedan i en stor mängd
växtlighet när spelaren kommer in i den grottkammare som har ett hål i taket (Fig. 11).
Grottans växtlighet planteras i förväg då spelaren kan se palmblad sticka upp genom hålet i
grottans tak när hen närmar sig klippön.

Figur 11

Spelarens vy från inuti grottsystemet

Ett antal klippmassiv som svävar runt nivån placerades ut för att ge ytterligare visuell
variation. De svävande klipporna har sitt ursprung i Rising Islands narrativ, där
människornas värld har slitits i stycken av magiska krafter. Målet var att spelaren skulle
fundera över varför världen såg ut på detta sätt, och därmed konstruera sitt eget narrativ vilket
skulle underlätta det som Ermi och Mäyrä (2007) beskriver som imaginative immersion,
Jennett et al. (2008) beskriver som immersion och Weibel och Wissmath (2011) beskriver som
spatial prescence. Faktum är att artefakten på grund av resursbegränsningar helt saknade ett
explicit narrativ, och all imaginative immersion, spatial prescence m.m. som respondenten
kunde uppleva hängde därför på hur livlig hens fantasi var och vad hen själv tolkade ur
spelmekaniken och de miljöer avataren rör sig genom. Det var därför viktigt att de
audiovisuella resurser som fanns tillgängliga användes så effektivt som möjligt för att
underlätta en sådan effekt. Exempelvis användes en 3D-modell för stengolv som komponent
till de byggnadsruiner spelaren rör sig genom i början och slutet av nivån.
En ambient ljudbild implementerades i form av vindsus. Vinden varierar i styrka och ton
beroende på om spelaren är inuti grottsystemet i den stora klippan eller ute på de mindre
klipporna. Målet var att underlätta det som Ermi och Mäyrä (2007) beskriver som sensory
immersion genom att förstärka illusionen av att spelaren befinner sig högt upp i luften.
Ytterligare lyktor placerades ut i nivån för att framhäva vissa detaljer (Castillo & Novak 2008).
Exempelvis placerades tre lyktor ut på pelare runt slutmålet för att lysa upp det extra mycket
(synligt till vänster i Fig. 10).
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Figur 12

Spelarens vy från ovansidan av det komplexa hindret i slutgiltig form

Ett element i artefakten som designades om och justerades flera gånger under
utvecklingsprocessen var det hinder mot slutet av nivån som uteslutande består av
färgplattformar (Fig. 12, 13, 14). Det implementerades likt det längre wallrun-elementet och
den varierande växtligheten för att framkalla en kraftig reaktion hos spelaren. Den
ursprungliga varianten var betydligt mer komplex än den som finns i den färdiga produkten.
Det blev genom intern testning och reflektion tydligt att denna komplexa variant bröt mot
Fullertons, Swains och Hoffmans (2008) devis "...designerns huvudsakliga roll är att föra
spelarens talan."7. Den ursprungliga designen var komplex och väldigt rolig att skapa, men
hade förmodligen visat sig vara onödigt svår att förstå sig på för en spelare med endast 5-10
minuters erfarenhet av spelet. Designen bröt därför mot råd från diverse litteratur. Den bröt
exempelvis mot Linehan et al.’s (2014) råd om att ha en mjukt stegrande svårighetsgrad och
mot Ermis och Mäyräs (2007) definition av challenge-based immersion (dvs. att utmaning
alltid skall matcha spelarens förmåga och att spelet varken skall vara för lätt eller för svårt).

7

Översatt från engelska "...the primary role of the designer is as an advocate of the player"
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Figur 13

Spelarens vy underifrån det komplexa hindret i slutgiltig form, blå

Figur 14 Spelarens vy underifrån det komplexa hindret i slutgiltig form, röd

4.6 Pilotstudie
Artefakten testades löpande på ett ostrukturerat vis under utvecklingsprocessen. Frivilliga fick
helt enkelt spela artefakten under observation och ge synpunkter. Återkoppling från dessa
mindre tester ledde bland annat till beslutet att förenkla det komplexa hindret mot nivåns slut
(Fig. 12, 13, 14).
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En slutgiltig pilotstudie genomfördes för att säkerställa att artefakt och immersionsenkät var
redo för att användas i undersökningen, samt huruvida testningsprotokollet fungerade.
Artefakten granskades en sista gång för brister i grafik, ljud och teknisk funktionalitet, och det
kontrollerades huruvida enkäten var formulerad och strukturerad på ett begripligt sätt.

4.6.1 Resultat av slutgiltig pilotstudie
Slutgiltig pilotstudie genomfördes med en respondent som var tagen från samma population
som respondenter till den slutgiltiga undersökningen rekryterades från. Pilottestaren
uppmanades att tänka högt under spelsessionen. Pilottestet fann att artefakten uppfyllde alla
krav och var redo att användas i den slutgiltiga undersökningen. Pilottestaren hade god
spelvana och hade inga problem att ta till sig spelets mekanik och att förstå sitt mål.
Pilotstudien fann mindre brister i immersionsenkäten, men dessa korrigerades och det
bedömdes att det inte var nödvändigt att genomföra en ytterligare pilotstudie för att fortsätta
med arbetet. Artefakten fyllde sin funktion på ett godtagbart sätt, och även om det alltid finns
utrymme för förbättringar gjordes bedömningen att den var av tillräcklig kvalitet för att
användas i undersökningen.
De ändringar som gjordes i enkäten var att ordningen på frågorna ändrades samt att frågan
"To what extent did you feel you were making progress and nearing a goal in the game?" bröts
upp i de två mindre delfrågorna "To what extent did you feel you were making progress?" och
"To what extent did you feel like you were pursuing a clear goal?". Pilottestsrespondenten
ansåg att den ursprungliga frågan var alltför bred och ville ha den uppdelad för att kunna ge
mer specifika svar.
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5 Utvärdering
Detta kapitel redogör för den undersökning som genomfördes och presenterar dess resultat.
Resultatet analyseras i relation till arbetets frågeställning och tidigare forskning, och kapitlet
avslutas med ett antal slutsatser och vad de indikerar.

5.1 Presentation av undersökning
Undersökningen för arbetet utgick till stor del från det protokoll som beskrivs av Fullerton,
Swain och Hoffman (2008) samt den enkät som utvecklades av Jennett et al. (2008) för att
mäta immersion. Både protokoll och enkät modifierades för att bättre passa undersökningen.
Den enkät och det testningsprotokoll som användes finns i Appendix A och C respektive.
Undersökningen genomfördes under loppet av en vecka i speltestningslabbet i byggnaden
Portalen, Gothia Science Park, Skövde. Respondenter rekryterades i förväg, främst via sociala
medier, och respondenterna fick boka sina egna tider via ett digitalt schemaläggningsverktyg.
Undersökningen genomfördes med totalt 23 respondenter och kom därför nära det satta
riktmålet på 24 respondenter. Jag agerade testledare.
Respondenterna delades i förväg in i grupp A och grupp B. De informerades inte om vilken
grupp de tillhörde och fick heller inte veta att någon sådan indelning existerade.
Respondenterna i grupp A fick instruktioner om att tänka högt under speltillfället och blev
informerad om att testledaren kunde ställa frågor under spelsessionens gång.
Varje testningstillfälle inleddes med att respondenten informerades om testets natur.
Informationen bestod i att testet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, att testet var
helt anonymt, att resultatet förvarades konfidentiellt och att resultatet endast skulle användas
till ett examensarbete samt av Mindblown Studios för utveckling av Rising Islands
(Mindblown 2016). Respondenten fick sedan en kort genomgång av hur den praktiska
testningen skulle genomföras, nämligen att hen först skulle spela igenom en artefakt för att
sedan gå till ett närliggande rum och fylla i en enkät. Respondenter i grupp A fick här
instruktioner om att tänka högt. Respondenter från båda grupper uppmanades till sist att
spela så självständigt som möjligt och försöka ta sig igenom utmaningar och endast be om
hjälp om det var enda sättet för denne att ta sig vidare i artefakten.
Testledaren satt med under spelsessionen för alla speltestare och gjorde anteckningar, framför
allt angående om respondenten tänkte högt eller inte. Vid testning med respondenter från
grupp B satt denne tyst och störde endast respondenten om hen bad om hjälp. Vid testning
med respondenter från grupp A var testledaren mer aktiv och ställde bland annat enkla
följdfrågor på respondentens monolog.
Efter genomförd spelsession leddes respondenten till ett närliggande rum där hen fick fylla i
en enkät för att mäta immersion (se Appendix A). Enkäten samlade först in demografisk
information (ålder, kön och tidigare vana av speltestning) och bestod sedan av 15 påståenden
som via en 5-gradig likertskala graderade respondentens genomsnittliga immersion. Till sist
avslutades testningstillfället och respondenten tackades för sin medverkan.
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5.2 Resultat
I detta underkapitel redovisas resultatet av undersökningen. Den data som presenteras är lätt
renskriven och bearbetad. Ej bearbetade data finns tillgänglig i Appendix B.
Respondenter i grupp A instruerades att tänka högt och fick följdfrågor under testets gång.
Respondenter i grupp B fick inte dessa instruktioner och stördes inte under spelsession. Varje
cell i tabellen nedan innehåller genomsnittligt immersionsresultat från en individuell
respondent och varje grupps genomsnittliga immersion syns i tabellens botten.
Immersion, enkätresultat Grupp A Grupp B
Medelvärde, individuellt

3,33

3,87

4,72

2,73

3,73

4,2

4,13

3,4

3,47

3,87

3,2

3,67

3,93

3,6

3,67

3,53

2,73

3,47

2,8

3,93

4,4

3,0

3,67
Medelvärde, grupp

3,61

3,57

Tabell 1 Immersionsresultat, grupp A och grupp B
Alla respondenter utom en genomförde hela testningstillfället och majoriteten tog sig igenom
hela artefakten utan hjälp. En handfull respondenter behövde hjälp och instruktioner med de
mer utmanande Wallrun-elementen. En respondent gav upp och avbröt speltestningen
ungefär halvvägs genom artefakten då hen inte klarade av wallrun-elementen. Denna
respondent fyllde ändå i enkäten och gav samtycke till att resultatet fick användas i
undersökningen.
27

5.2.1 Demografisk data
Undersökningen hade totalt 23 respondenter. grupp A innehöll 4 kvinnor och 8 män, och
grupp B innehöll 2 kvinnor och 9 män. Medelåldern för deltagare i grupp A var 24 år och 25
för grupp B. Åldersspannet för alla undersökningens deltagare var mellan 21 och 31.
Alla respondenter utom en hade tidigare erfarenhet av organiserad speltestning.
Respondenten som saknade erfarenhet var en annan respondent än den som inte klarade av
spelsessionen.

5.3 Analys
T-test genomfördes med insamlade immersionsresultat uppdelat efter huruvida respondenten
uppmanades att tänka högt (grupp A) eller inte (grupp B) och fann att skillnaden mellan de
två grupperna var försumbar. Ett standardalfavärde av 0.05 användes. T-testet visade med ett
P-värde av 0,08 att resultatet inte kan anses vara statistiskt signifikant (t(21) = 0,204, p =
0,840). Resultat för de två grupperna analyserades även för att finna standardavvikelse.
Standardavvikelse för grupp A och B respektive var 0,54 och 0,42. Dessa värden indikerar
ytterligare att skillnaden mellan grupperna var försumbar.
73.9% av respondenterna var män, vilket inte var överraskande då den population som
respondenter rekryterades från är kraftigt mansdominerad. Det var därför inte möjligt att
genomföra ett T-test efter denna variabel.
Könsfördelningen var även inom grupperna ojämn och hade kunnat göras jämn om det hade
upptäckts i tid. Detta var helt enkelt ett misstag i undersökningens utförande och när felet
upptäcktes var testningen för långt gången för att det skulle vara möjligt att åtgärda. Det fanns
inga tecken som indikerade att denna miss i könsindelning hade någon relevant inverkan på
resultatet och arbetet fortsatte därför som planerat.
Endast en respondent hade aldrig tidigare deltagit i organiserad speltestning, vilket
omöjliggjorde T-test även efter denna variabel. Att endast en respondent inte hade tidigare
erfarenhet är inte överraskande med tanke på populationen, eftersom det är vanligt att
spelutvecklingsstudenter deltar i och testar varandras spelprojekt.
Det finns ett antal intressanta mönster i de svar respondenterna gav på immersionsenkäten.
Endast 13% av undersökningens respondenter fick ett medelvärde under tre på
immersionsenkäten, och det lägsta genomsnittliga immersionsvärdet bland alla respondenter
var 2,73. Median för grupp A och B respektive var 3,67 och 3,6. Då en likertskala med fem
graderingar användes kan detta tolkas som att artefakten överlag var effektiv i att framkalla
immersion hos spelarna, men det är klart möjligt att exempelvis brister i enkätens
konstruktion frambringande ett missvisande högt resultat. Eftersom alla respondenter
besvarade samma enkät bör det dock inte påverka validiteten i att ställa de olika grupperna
mot varandra i jämförelsetester.
Majoriteten av respondenterna svarade 1-2 av 5 på fråga 7; "To what extent did you forget the
fact that you were using a gamepad?". Resultatet antyder att även om det genomsnittliga
immersionsresultatet var positivt, var det få respondenter som upplevde det som Brown och
Cairns (2004) beskriver som engrossment. Anledningen kan förmodas vara den korta
spelsessionen och att respondenterna inte var bekanta med spelet sedan tidigare. Som Brown
och Cairns skriver måste en spelare först uppnå engagement innan hen kan nå de högre
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nivåerna av immersion. Två respondenter svarade 4 på denna fråga, och dessa svarade även i
övrigt högre än genomsnittet. Det är möjligt att dessa två spelare hade mer merfarenhet av
artefaktens genre än övriga respondenter, och därför kunde sätta sig in i spelet snabbare och
därför upplevde starkare immersion. En annan fråga som fick anmärkningsvärt låga svar
jämfört med resten av enkäten var fråga 15; "To what extent did you feel like you were pursuing
a clear goal?". Många respondenter svarade 1 eller 2 på denna fråga, vilket antyder att de
åtgärder som vidtogs för att göra målet tydligt vid skapandet av artefakten inte var tillräckliga.

5.4 Slutsatser
Undersökningens resultat indikerar att uppmaningar att tänka högt har försumbar inverkan
på upplevd immersion i ett speltestningstillfälle. Detta besvarar arbetets frågeställning "Hur
skiljer sig den upplevda nivån av immersion för speltestare som utvärderar ett spel med hjälp
av ’think aloud’-tekniken jämfört med speltestare som får utföra speltillfället ostört?".
Slutsatsen är dock inte generaliserbar på något sätt, utan kan endast anses stämma på
respondenter i åldersgruppen 20-30 år med god spelvana och som har tidigare erfarenhet av
organiserad speltestning.
Detta tolkas vidare som att think aloud i alla fall inte är direkt olämpligt för
spelbarhetstestning. Eftersom think aloud inte hade någon mätbar effekt på immersion under
spelbarhetstestningen (med denna undersöknings population, artefakt m.m. i åtanke), verkar
det vara en lämplig informationsinsamlingsteknik. Det bör dock noteras att arbetet endast
utvärderade hur immersion påverkas och inte rör kvalitén på den information som think aloud
utvann.
Jag drar som slutsats att think aloud inte är direkt olämpligt för spelbarhetstestning, förutsatt
att respondenterna har god spelvana och gärna tidigare erfarenhet av liknande aktivitet.
Läsaren bör ha i åtanke att dessa slutsatser dras från kvantitativa data som enligt ett
standardalfavärde av 0.05 inte bedöms vara statistiskt signifikant. Slutsatserna bör inte ses
som fullt tillförlitlig och generaliserbar fakta, utan snarare upptäckter som kan vara
intressanta att verifiera via vidare forskning.
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6 Avslutande diskussion
Detta kapitel sammanfattar och diskuterar arbetet i sin helhet. Först sammanfattas vad som
har gjorts och varför, sedan diskuteras arbetets resultat och dess trovärdighet. Till sist
diskuteras hur resultatet kan användas för framtida forskning.

6.1 Sammanfattning
Detta arbete har utvärderat think aloud-teknikens lämplighet vid spelbarhetstestning genom
att undersöka hur uppmaningar att tänka högt påverkar en respondents upplevda nivå av
immersion i en spelupplevelse. Immersion användes för att bedöma lämplighet då fenomenet
på många sätt är centralt för en positiv spelupplevelse (Nacke & Drachen 2011; Weibel &
Wissmath 2011; Christou 2014; Ermi & Mäyrä 2007) och då det finns tidigare forskning som
kunde användas för att mäta immersion på ett kvantitativt sätt (Jennett et al. 2008).
En frågeställning togs fram; "Hur skiljer sig den upplevda nivån av immersion för speltestare
som utvärderar ett spel med hjälp av ’think aloud’-tekniken jämfört med speltestare som får
utföra speltillfället ostört”. För att besvara frågeställningen genomfördes en kvantitativ studie
där en serie respondenter enskilt fick använda en artefakt i form av en för ändamålet utvecklad
nivå till spelet Rising Islands (Mindblown 2016) och sedan fylla i en enkät för att mäta deras
immersion i spelupplevelsen. Testningsprotokollet baserades på den speltestningsmetod som
beskrivs av Fullerton, Swain och Hoffman (2008). Diverse ändringar gjordes, till exempel
användes en kvantitativ metod istället för kvalitativ. Hälften av respondenterna uppmanades
att tänka högt och påmindes om de blev tysta. Andra hälften fick inga uppmaningar. Samtliga
respondenter fick efter speltillfället fylla i en enkät (se appendix A) baserad på den Jennett et
al. (2008) utvecklade för att kvantitativt mäta immersion. Respondenter rekryterades bland
studenter på spelutvecklingsutbildning på Högskolan i Skövde, huvudsakligen av
bekvämlighetsurval samt för att få respondenter med tidigare spelvana.
Undersökningens enkätresultat analyserades sedan för att besvara frågeställningen samt
utvärdera think aloud-metodens lämplighet vid spelbarhetstestning. För att besvara
frågeställningen genomfördes ett T-test på undersökningens enkätresultat, men med ett
alfavärde av 0,5 var resultatet inte statistiskt signifikant. Med detta i åtanke indikerade
resultatet att uppmaningar att tänka högt inte har någon märkbar inverkan på upplevd
immersion i en spelupplevelse. Resultatet diskuterades och analyserades, och det drogs som
slutsats att think aloud-tekniken inte kan anses vara direkt olämplig för spelbarhetstestning
förutsatt respondenter med god spelvana, återigen med statistisk signifikans i åtanke.
Resultatet genomsöktes efter andra mönster och ett antal upptäckter gjordes.
Det finns många metoder och tekniker för användbarhetstestning som används till
spelbarhetstestning i dagens spelindustri. Anledningen till att just think aloud valdes ut för
utvärdering var att jag hade upplevt greppet som störande när jag själv hade deltagit i
speltestning. Därutöver fanns det tidigare forskning som pekade på att think aloud var en
problematisk teknik vid speltestning (Laitinen 2006; Zaman 2005) men inte gick in i detalj på
varför, samt att många metodböcker för spelutveckling rekommenderade think aloud vid
speltestning utan att motivera med vetenskapliga belägg (Hoonhout 2008; Fullerton, Swain
& Hoffman 2008).
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6.2 Diskussion
Resultatet som arbetets undersökning ledde till pekar, med bristande statistisk signifikans och
osäkerheter i metoden i åtanke, på att uppmaningar att tänka högt i samband med
speltestning inte har någon märkbar påverkan på upplevd immersion i spelupplevelsen.
Denna undersöknings resultat upprepar alltså inte de problem som Zaman (2005) och
Laitinen (2006) noterade i sina undersökningar. I Zamans fall kan det förmodligen förklaras
med att hon genomförde sin undersökning med barn, och på liknande sätt genomförde
Laitinen sin undersökning med vad som beskrivs som "specialister" snarare än frivilliga
intresserade (det är dock möjligt att argumentera att denna undersökning hade en liknande
population då tredje årets spelutvecklingsstudenter kan anses vara specialister på spel).
Resultatet är förvånansvärt för mig. Tidigare personlig erfarenhet har indikerat att think aloud
är skadligt för immersion, men det är fullt möjligt att detta helt enkelt inte stämmer för
majoriteten av människor. Med Zamans (2005) och Laitinens (2006) forskning i åtanke är
vidare forskning helt klart nödvändig för att ge säkerhet i frågan. Tills sådan säkerhet kan
etableras ser jag inga allvarliga problem med att think aloud används till spelbarhetstestning,
men då säkerhet saknas kan det även vara motiverat att tills vidare använda greppet försiktigt.
Artefakten som användes verkar ha fyllt sitt syfte för undersökningen. Fokus vid utveckling av
artefakten var att den skulle hålla hög klass som spel för att främja respondenternas
immersion, och hela artefakten utvecklades med detta i åtanke. Flera specifika åtgärder togs
för att åstadkomma immersion, bland annat en mjukt stegrande svårighetsgrad,
tempoväxlingar i nivådesignen via samlarföremål och miljövariation m.m. Med ett
genomsnittligt immersionsvärde på ~3,5/5 verkar designvalen ha haft önskad effekt. Som
diskuteras i kapitel fem var många respondenter osäkra på vilket deras mål i spelet var trots
att designbeslut togs för att göra detta tydligt. Det skulle förmodligen vara värt att analysera
varför det blev så.
En potentiellt svag punkt i min undersökning är hur immersion mättes, då det dels gjordes
ändringar i metoden och enkäten, och dels då spelet som utvärderades på många sätt skiljer
sig från det som Jennett et al. (2008) använde. Jennett et al. använde sig av spelet Half Life
(Valve Corporation 1998) i sin undersökning, som skiljer sig från Rising Islands (Mindlown
2016) i de flesta avseenden förutom att spelaren styr en avatar genom 3D-miljöer. Rising
Islands är ett lekfullt plattformsspel med tematik 8 influerad av animerad film och
hjältelegender, där spelaren springer och hoppar genom hinderbanor som inkluderar en
väldigt abstrakt mekanik som förklaras via magi. Half Life är en förstapersonskjutare9 med
science-fiction tematik där spelaren navigerar genom realistiskt representerade miljöer.
Vad spelaren upplever skiljer sig på många sätt åt i de två spelen och det är därför möjligt att
immersion tar sig olika uttryck i dem. Ermi och Mäyrä (2007) skriver t.ex. om hur spel
manifesterar immersion på olika sätt, varav ett är "imaginative immersion" som framkallas
via narrativ och berättande. Artefakten som användes i denna undersökning saknar narrativa
element utöver det som spelaren själv kan konstruera genom sina handlingar och tolka ur
spelets miljöer, medan Half Life (Valve Corporation 1998) har ett explicit narrativ och därmed
bör ha bättre förutsättningar för att framkalla “imaginative immersion”.

Tematik syftar i detta sammanhang på ordets innebörd inom narratologi.
Från engelskans ”First Person Shooter”; en spelgenre som kännetecknas av att spelaren styr en avatar
i förstaperson, vanligtvis genom en 3D-miljö, och bekämpar hinder i spelvärlden med skjutvapen
8
9
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Det är även värt att nämna att Half Life (Valve Corporation 1998) är ett komplett spel som har
getts ut kommersiellt, medan artefakten inte är mycket mer än en prototyp. Artefakten
utvecklades med målet att förmedla en så gedigen spelupplevelse som möjligt och jag är stolt
över det jag åstadkom, men det går inte att undvika det faktum att den utvecklades med
begränsade resurser under ett fåtal veckor. I kontrast utvecklades Half Life under en period
av två år, av en projektgrupp med nästan 40 arbetare och hyllas ofta som ett revolutionerande
verk i sin genre. Det är möjligt att artefakten helt enkelt inte genererade särskilt stark
immersion på grund av kort speltid och låga produktionsvärden. Resultatets höga genomsnitt
kan ha sitt ursprung i andra faktorer såsom de ändringar som gjordes i enkäten. Det är möjligt
att arbetets metod skulle ge ett annat resultat om ett fullvärdigt spel användes som artefakt.
Detta betyder eventuellt i sin tur att slutsatsen som dras i kapitel 5.4 endast gäller för just
testning av spel som är i ett prototypstadie. Vidare forskning skulle då vara nödvändig för att
fastslå huruvida slutsatsen är sann för spel som är nära slutet av produktion.
Följaktligen bör det även poängteras att då immersion användes som mätvärde så gäller mina
slutsatser endast för speltestning som utvärderar ett spel som helhet. Spel kan och bör under
sin utveckling även testas för andra aspekter än immersion i helhetsupplevelsen, t.ex. hur
respondenten tolkar det narrativ som presenteras eller grundläggande saker såsom hur väl
spelets kontroller fungerar. Vid sådan testning är förmodligen Fullertons, Swains och
Hoffmans (2008) råd om att använda think aloud användbart även med osäkerheten i mitt
resultat i åtanke, speciellt om spelet befinner sig tidigt i sin produktion.
Denna undersöknings reliabilitet är svårvärderad. Å ena sidan användes beprövade metoder
och tekniker (protokoll från Fullerton, Swain & Hoffman 2008; enkät från Jennett et al.
2008), men å andra sidan gjordes ett antal ändringar i dessa. Arbetets undersökning hade
även markant färre respondenter än de undersökningar som genomfördes av Jennett et al.
Det finns ett antal forskningsetiska aspekter som läsaren bör ha i åtanke. Undersökningens
respondenter fick mycket sparsam information om vad forskningen handlade om, ett grepp
som bedömdes som nödvändigt för att inte kontaminera resultatet. Respondenter
informerades i början av testning om att det var spelet som testades, inte de själva.
Informationen var på ett sätt en lögn då undersökningens fokus faktiskt var att granska hur
spelarens upplevelse av immersion påverkades av uppmaningar att tänka högt. Målet var att
respondenten i så hög grad som möjligt skulle spela artefakten utan att tänka på det faktum
att det var ett vetenskapligt test, för att därmed underlätta immersion. Av samma anledning
samlades demografisk data in först efter spelsessionen i samband med att immersionsenkäten
fylldes i. Könsfördelningen bland respondenter var ojämn som en konsekvens av den valda
populationen. På grund av ett fel i undersökningens genomförande blev även den interna
könsfördelningen inom testningsgrupperna ojämn. Jag känner majoriteten av
respondenterna personligen och satt med under speltillfället vilket kan ha kontaminerat
resultatet. Utöver själva undersökningen hade jag en stark ekonomisk och emotionell koppling
till artefakten då jag under arbetet med denna undersökning även arbetade på Mindblown
Studios där Rising Islands (Mindblown 2016) utvecklades, vilket de flesta respondenter var
medvetna om. Det är t.ex. möjligt att respondenter angav högre resultat på
immersionsenkäten än vad som var sanningsenligt för att värna om mina känslor eller
liknande. Respondenterna fick på grund av resursbegränsningar heller ingen kompensation
för sitt deltagande.
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6.3 Framtida arbete
Vidare forskning i frågan ses som nödvändigt då resultatet inte var statistiskt tillförlitligt samt
strider mot tidigare forskning på området (Zaman 2005; Laitinen 2006). Jag anser att fokus i
sådan forskning bör ligga på andra, mer generaliserbara populationsurval och bör tillåta
längre spelsessioner för att ge respondenten chans att nå högre grader av immersion (se
grounded theory, Brown & Cairns 2004). Vidare forskning bör även utvärdera
immersionsenkätens lämplighet och hur den påverkades av bristen av kontrolluppgifter samt
användandet av en annan spelgenre i artefakten. Större tillgängliga resurser skulle självklart
också vara till hjälp, då det skulle göra det möjligt att genomföra en större undersökning med
fler respondeter, högre produktionsvärde i artefakten och utomstående testledare m.m.
För vidare forskning av samma typ skulle det förmodligen vara av värde att använda sig av
flera olika artefakter av olika genrer för att minimera risken att en spelare ger ett lågt
immersionsresultat för att denne helt enkelt inte är intresserad av artefaktens genre. Ett
sådant tillvägagångssätt skulle dock ytterligare öka behovet av större resurser.
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Appendix A - Immersionsenkät
For all questions, a “1” is equivalent to “not at all”, and a 5 is equivalent to “completely”
To what extent did the game hold your attention?
1 2 3 4 5
How much effort did you put into playing the game?
1 2 3 4 5
Did you feel like you were trying your best?
1 2 3 4 5
To what extent did you lose track of time?
1 2 3 4 5
To what extent did you forget about your everyday concerns?
1 2 3 4 5
To what extent did you forget about yourself and your surroundings in the real world?
1 2 3 4 5
To what extent did you forget the fact that you were using a gamepad?
1 2 3 4 5
To what extent did you feel motivated while playing?
1 2 3 4 5
Did you care about how many collectibles you managed to collect?
1 2 3 4 5
To what extent did you feel you were making progress?
1 2 3 4 5
To what extent did you feel like you were pursuing a clear goal?
1 2 3 4 5
Do you feel that you performed well in the game?
1 2 3 4 5
How much did you enjoy playing the game?
1 2 3 4 5

I

To what extent did you want to play more when the play-session was over?
1 2 3 4 5
To what extent would you like to play the same game level again?
1 2 3 4 5

II

Appendix B - Ej bearbetat testningsresultat

III

Appendix C - Testningsprotokoll
Förarbete
1. Respondenter rekryteras via social media, och får en grundläggande beskrivning av vad
testningen innebär. Det görs i detta stadie tydligt att testningen är för ett examensarbete, och
att tillfället i sig består av en kort spelsession och en enkät som tillsammans kommer ta
maximalt 30 minuter.
2. Om respondenten tackar ja får den själv boka en testningstid via ett digitalt formulär.
3. Respondenten placeras i förväg in i testningsgrupp A (instrueras att tänka högt) eller B
(instrueras inte att tänka högt).
Testningstillfälle
1. Respondenten får en mer detaljerad genomgång av testningstillfället. Följande punkter tas
upp:
- Deltagande är helt frivilligt och respondenten får avbryta när som helst.
- Deltagande är helt anonymt.
- Resultatet hanteras konfidentiellt på ett Google Drive konto som endast testledaren
har tillgång till, och kommer endast att användas av testledaren för sitt examensarbete
samt av Mindblown Studios för utveckling av spelet Rising Islands.
- Testningen består i att respondenten får spela ett kort spel i ett annat rum, och sedan
leds tillbaks till ursprungsrummet för att fylla i en enkät om upplevelsen.
- Respondenten får möjlighet att ställa frågor.
2. Respondenten leds till ett rum med en dator för att spela spelet, och följande punkter tas
upp innan speltillfället inleds:
- Spelets kontroller och grundläggande regler beskrivs.
- Respondenten informeras om att det är produkten som testas, inte hen själv.
- Respondenten instrueras att spela tills hen är nöjd, men att testledaren kommer att
bryta spelsessionen efter 15 minuter på grund av schemaanledningar.
- Det poängteras att speltillfället, likt testningen i stort, är frivilligt och kan avbrytas
när som helst.
- Respondenten uppmanas att försöka ta sig igenom utmaningar i spelet så är enda
sättet att fortsätta.
- Om respondenten är i testningsgrupp A instrueras den att tänka högt under
speltillfället och informeras om att testningsledaren kan komma att ställa frågor under
testningen. XIX

IV

- Om respondenten är i testningsgrupp B informeras denne om att testningsledaren
kommer sitta bredvid tyst främst för att observera och ta anteckningar, men inte
kommer att störa respondenten så länge denna inte t.ex. ber om hjälp.
- Respondenten får möjlighet att ställa frågor.
3. Respondent får spela artefakten:
- Om respondenten är i grupp A, ställer testledaren frågor under speltillfället,
uppmanar denne att tänka högt om den tystnar, och ber denne ibland uttrycka sina
tankar när den gör utrop såsom "hmm…" eller "aha!".
- Om respondenten är i grupp B sitter testledaren tyst och observerar, och svarar på
frågor och liknande om respondenten behöver hjälp.
- Speltillfället avbryts av testledaren efter 15 minuter, eller av respondenten om denna
vill avbryta tidigare.
4. Enkät och avslut av testningstillfälle:
- Respondenten får fylla i en enkät (se Appendix A) som mäter immersion och samlar
in demografisk information.
- Respondenten tackas för sitt medverkande, och det formella testningstillfället
avslutas.
5. Epilog:
- Respondenten får möjlighet att ställa frågor, och om den är intresserad får den i
nuläget även veta vad testningen gick ut på, kopplingen med "think aloud", att andra
respondenter uppmanas/inte uppmanas att tänka högt, med mera.
- Respondenten lämnar lokalen som sedan återställs för att vara redo för nästa
respondent.
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