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Sammanfattning 
 

I denna rapport dokumenteras en studie som undersöker hur spelare reagerar på en 

interaktiv cutscene jämfört mot hur de reagerar på en icke-interaktiv cutscene. Studien 

undersöker också huruvida en cutscene påverkar spelarens immersion. 

För att samla in information används en kvalitativ studie, där deltagarna observeras och 

sedan intervjuas i samband med att de spelar igenom en kort artefakt. Artefakten är 

uppbyggd som ett plattformsspel som innehåller två cutscenes, varav en är interaktiv 

och den andra icke-interaktiv. 

Resultatet av studien visar att en interaktiv cutscene inte stör spelaren lika mycket som 

en icke-interaktiv cutscene, och att spelaren därför föredrar interaktiva cutscenes i de 

spel de spelar. Studien visar även att cutscenes inom ett spel inte stör spelarens 

immersion nämnvärt.  

Nyckelord: Game Studies, spel, cutscenes, interaktivitet, immersion,. 
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1 Introduktion 

Inom spelbranschen har en konflikt mellan narratologi och ludologi funnits sedan begreppet 

ludologi började användas. Många inom spelbranschen har gjort sina tankar hörda, såväl 

forskare som utvecklare och spelare. Ett av de främsta områden där denna debatt uppstått är 

cutscenes. Denna debatt står oftast mellan de mer ludologiskt inriktade, som anser att 

cutscenes har en negativ påverkan på spelarens inlevelse, och de mer narratologiskt inriktade, 

som anser att cutscenes antingen inte påverkar spelarens inlevelse eller har en positiv 

påverkan.  

Denna debatt har stundtals förts med stor hetta och skapat stora splittringar bland både 

spelare och utvecklare, även om Cheng (2007) ansåg att tongångarna och åsikterna hade 

mjuknat något när han skrev sin artikel, i och med att gränsen mellan narratologi och ludologi 

inom spel blivit allt suddigare. Vissa tycker att cutscenes påverkar spelarens immersion 

negativt och drar dem ut ur spelupplevelsen (Grodal 2003:144). De anser att cutscenes därför 

borde undvikas och att andra metoder bör användas för att förmedla berättelsen, metoder som 

låter spelarna fortsätta spela utan att tvingas ta en paus i sitt aktiva spelande. Andra 

förespråkar det positiva med cutscenes, och anser att de har en viktig roll i att föra berättelsen 

framåt och inte nödvändigtvis är utan interaktivitet (Cheng 2007). Några exempel på spel med 

interaktiva cutscenes är Mass Effect 2 (2010) och Mass Effect 3 (2012), där så kallade quick-

time events ibland dyker upp under en cutscene. I vissa spel är dock gränsen mellan aktivt 

spelande och interaktiva cutscenes suddig – i The Walking Dead: Season One (2012), The 

Wolf Among Us (2013) och Game of Thrones: Season One (2014) av Telltale Games är det 

svårt att veta hur man ska definiera cutscenes, eftersom det inte alltid går att precisera var de 

börjar och slutar. 

Mitt eget intresse för att förmedla berättelser på ett effektivt sätt utan att dra spelaren ut ur 

spelet, samt min tro på att cutscenes är bland de mest användbara och tillgängliga metoder att 

göra detta på, har lett mig till att undersöka detta ämne närmare. Ämnet är extra intressant 

eftersom man trots en snabb och nyskapande spelutveckling ser en spelbransch som saknar 

gångbara alternativ när det gäller narrativt berättande. Det finns dock många spelutvecklare 

som försöker kombinera det aktiva spelandet och spelets narrativa aspekter genom att göra 

tidigare passiva spelmoment – spelmoment så som cutscenes – interaktiva. Det är därför 

intressant att ta reda på vad spelares reaktioner på dessa skillnader mellan olika varianter av 

cutscenes är och hur dessa reaktioner kan tolkas, speciellt eftersom det är min tro att 

interaktivitet i en cutscene ofta är att föredra framför en cutscene utan interaktivitet. 

Denna studie vill undersöka frågan lite närmare genom att studera skillnaderna mellan att 

spela igenom en kort spelsekvens som innehåller både en interaktiv cutscene och en icke-

interaktiv cutscene. Detta har studerats genom en kvalitativ studie bestående av observation 

av spelare och intervjuer. Till hjälp användes ett plattformsspel specifikt skapat för 

användning inom studien. Den första delen av denna artefakt bestod av ett spelmoment som 

sedan bröts av en cutscene. Detta följdes sedan av ytterligare ett spelmoment som bröts av en 

cutscene. En av dessa cutscenes var interaktiv, den andra var icke-interaktiv. Därigenom 

undersökte studien hur spelarens immersion påverkas av cutscenes, men främst vad för 

skillnad i påverkan som finns mellan cutscenes med interaktivitet och cutscenes utan 

interaktivitet. 
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2 Bakgrund 

Många av de som spelar digitala spel stöter på cutscenes av olika slag. Reaktionerna på dessa 

mer passiva spelmoment varierar ofta från individ till individ. Vissa blir irriterade och längtar 

tills cutscenes är slut – om det finns en knapp för att omedelbart föras till nästa aktiva 

spelmoment är det möjligt att de trycker på den obarmhärtigt och jämrar sig över att det inte 

finns smidigare sätt att framföra en berättelse än att tvinga spelaren till en ofrivillig paus.  

Andra ser cutscenes som en chans att vila eller njuta av en lite annorlunda och ofta filmisk 

upplevelse där berättelsen står i centrum och spelaren får ta en paus från de aktiva 

spelmekanikerna. Denna studie har utgått från att även om det första åsikten är rätt, så är inte 

den andra åsikten nödvändigtvis fel – cutscenes kan vara en vital del i ett spel och kan vara ett 

av de bästa sätten att förmedla en berättelse.  

Men bara för att man tror att en metod fungerar bra betyder det inte att den metoden inte kan 

fungera ännu bättre. Mass Effect (2010) och The Walking Dead: Season One (2012) är båda 

spel som försöker bygga en bro mellan aktivt spelande och passivt berättande genom att 

använda sig av interaktiva cutscenes. Denna utveckling i spelbranschen är vad som lägger 

grunden för denna studie. 

I detta kapitel presenteras termer, samt deras definitioner och hur de används i studien. 

Läsaren ska därmed få en uppfattning om vad som ligger till grund för detta arbete, både 

gällande det resonemang som fört det arbetet framåt och arbetets teoretiska bakgrund. 

Den första delen diskuterar termen narratologi, också känt som berättelseteori, och hur det är 

relevant för moderna spel. Efter det följer termen ludologi, också känt som Game Studies, 

samt flera av de verk som varit viktiga i dess moderna utveckling. Sen beskriver kapitlet 

dessutom begreppet cutscene och hur det används inom spelbranschen, samt hur det har 

använts inom denna studie. Detta leder sedan till en presentation av hur vissa kända 

spelforskare och spelutvecklare ser på cutscenes, samt en diskussion av hur narratologi och 

ludologi relaterar till varandra. Efter detta följer en förklaring av hur denna relation mellan 

två läroområden har varit relevant för studien. Sist i kapitlet finns en förklaring av begreppet 

immersion, eller inlevelse. 

2.1 Vad är narratologi? 

Narratologi är läran om berättande, och kallas även för berättandeteori. Berättande har tagit 

många olika former över millennierna, men några av de som först diskuterade modern 

berättarkonst var Vladimir Propp och Roman Jakobson (Pradl, 1984). Propp, Jakobson och 

andra ryska formalister kategoriserade och strukturerade olika aspekter av ryska sagor för att 

kunna se vilka egenskaper som var gemensamma och nästan alltid närvarande i berättelserna. 

De ville också se skillnaderna mellan det språk som används i vardagligt tal och det språk som 

används litterärt för att framföra en berättelse. Genom dessa studier kom de fram till att även 

om detaljerna i berättelserna varierar – även om berättelserna utspelade sig i helt annorlunda 

världar med helt annorlunda karaktärer och bakgrunder, fanns det många gemensamma drag 

som band dem samman. 

Propp och de andra litteraturformalisterna i Ryssland var dock inte de första eller de enda som 

använde struktur for att studera språk och text. Den schweiziske språkvetaren Ferdinand de 
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Saussure hade årtionden tidigare lagt grunden för strukturalism genom sina studier av vad 

någon säger samt den abstrakta grammatik som ligger bakom vad som sägs (Pradl 1984). Efter 

Saussure drog Joseph Campbell (2008:1) en liknande slutsats när han definierade vad som 

kallas ”the monomyth” eller ”the hero’s journey” en mall som visar hur protagonisterna i 

många berättelser från världen över ofta går igenom liknande äventyr. Efter Campbell, 

Saussure och de andra formalisterna verkade även Claude Lévi-Strauss som i likhet med 

formalisterna kom fram till att det fanns gemensamma strukturer och arketyper inom sagor – 

men till skillnad från formalisterna fokuserade han inte på enbart ett lands kultur, utan drog 

slutsatsen att myter, sagor och berättelser från olika kulturer kan tolkas tack vare 

gemensamma strukturer (Pradl 1984).  

Dessa och efterkommande studier visade att det ofta fanns gemensamma metoder för att 

förmedla en berättelse till åhörarna. Även om begreppet narratologi till en början främst 

användes inom litteraturvetenskap, så har dess användningsområde utvidgats till att omfatta 

film, teater och spel (Simons 2007). Vissa, som Mieke Bal, har utvecklat nya sätt att 

strukturera berättarkonsten oavsett vilket medium som används och dokumenterar många 

tekniker och metoder som används inom modern narratologi. Hon analyserar och funderar 

kring hur man kan använda narratologi i olika former av media, och försöker förenkla 

strukturerna som används inom berättelselära. Många av de termer hon använder och anser 

bör användas – text, story, fabula – är inte en stor del av denna studie, men hennes analys av 

narratologi bör nämnas för att visa vilket brett användningsområde berättelselära har (Bal 

2009:5). Den kan appliceras på många typer av narrativa texter och spel är bara en liten del 

av dem.  

Eftersom cutscenes i spel är ett klart narratologiskt fenomen i en annars ludologisk miljö är 

det lätt att se hur de som är positiva till cutscenes drar inspiration från många av de 

strukturalister och formalister som först definierade modern narratologi inom litteratur. De 

metoder som fungerar för noveller och böcker fungerar trots allt inom spel, och cutscenes i sig 

påminner ofta om filmer. Filmer har ofta använt sig av samma narrativa struktur som 

litteratur, så det är inte förvånande att narratologer vill använda samma metoder inom spel. I 

de flesta spel är cutscenes dock bara en liten del av det hela. Den större delen av spelet är 

ludologisk.   

2.2 Vad är ludologi? 

Ludologi är läran som spel, och kallas även för Game Studies. I den inkluderas många olika 

inriktningar och studier som granskar allt som spel berör. Denna studie har dock fokuserat på 

den inriktning inom Game Studies som analyserar kontrasterna mellan spel och andra media 

som används för att berätta narrativ. Den moderna ludologin uppstod samtidigt som de första 

digitala spelen släpptes. Den franske teoretikern Roger Callois och hans bok Man, Play and 

Games (1961) anses av många som ett av de första verken inom Game Studies.  

Man, Play and Games är en källa till många av de termer som används för att idag definiera 

vad som gör spel till spel. I sin bok hävdar Callois att lek befinner sig i ett spektrum mellan 

paidia och ludus. Paidia (1961:27), hävdar Callois, är den fantasifulla, turbulenta och 

avslappnade lek som karaktäriseras av ohämmad fantasi. På andra sidan spektrumet finns 

dock ludus. Ludus (1961:27), påstår Callois, är den lek som begränsas och styrs av regler eller 

normer. Det är ur termen ludus som begreppet ludologi har uppstått, och många teoretiker 

eller utvecklare inom spelbranschen anser att spel och spelmekanik hamnar inom ämnet 
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ludologi. Denna rapport refererar till många artiklar som i sin tur refererar Roger Callois och 

hans termer. 

En av de som skriver en hel del om paidia och ludus är Gonzalo Frasca. Frasca definierar 

paidia och ludus inom kontexten videogames. Han skriver i sin text att om paidia motsvarar 

det engelska ordet ”play”, så är ludus representant för det engelska ordet ”game” (Frasca 

2001). Som exempel tar han skillnaden mellan två individer som spelar schack och två 

individer som håller handen och snurrar i cirklar. Det finns inga regler för de två som snurrar 

i cirklar, och det finns inget specifikt mål eller villkor för att vinna. Detta gör detta till en lek, 

eller paidia. Inom schack finns det dock strikta regler, samt villkor för att vinna, vilket gör 

schack till ett exempel av spel eller ludus. Denna idé lägger då hela grunden för ludologi och 

den inriktning inom ludologi som är mest relevant för denna studie.  

Något annat som lade grunden för ludologi skrevs av spelforskaren Espen Aarseth. I sin bok 

Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (1997) introducerar Aarseth begreppet ergodic 

literature. Ergon är grekiska för arbete, och genom att ge någon form av litteratur 

beteckningen ergodisk, vill Aarseth visa att för att ta sig vidare i litteraturen så krävs icke-

trivialt arbete (Aarseth 1997:1) – att vända blad och röra på ögonen för att följa texten räcker 

inte för att den ska bli ergodisk, utan någon form av verklig ansträngning måste tillföras. 

Eftersom Aarseth dessutom tar upp begreppet ergodic literature i samband med cybertext 

(Aarseth 1997:1) – vilket är hans benämning på litteratur som förmedlas genom något digitalt 

medium – är spel ett bra exempel på ergodisk litteratur. I spel blir spelaren en läsare och spelet 

den ergodiska litteraturen som kräver mer utav sin användare – berättelsen förs framåt av 

aktivt spelande. 

Frasca bygger sedan vidare på detta och anser att om ludologi representerar aktivt spelande 

så representerar narratologi passivt observerande (2003). För att exemplifiera sin tes 

undersöker han skillnaderna mellan spel och film – ett exempel som liknar den konflikt som 

skall undersökas i denna rapport. Därmed separerar Frasca ludologins simulation från 

narratologins representation, en distinktion som Espen Aarseth, Markku Eskelinen och 

många andra ludologer också gör (Frasca 2003). 

Denna gräns mellan aktivt spelande och passivt observerande är dock inte så klart skuren som 

dessa ludologer vill tro. Nyare spel som The Walking Dead: Season One (2012) slår sönder 

teorin om en separation mellan de två genom att använda sig av spelmekanik som påminner 

väldigt mycket om interaktiva cutscenes – och cutscenes anses av ludologerna som passiva. 

Om det är bristen på kontroll i cutscenes som bryter immersionen, vilket vissa ludologer anser, 

är det möjligt att interaktiva cutscenes är vad som skapar både en tillfredställande mängd 

frihet och en tillfredställande upplevelse (Frasca 2003). 

2.3 Cutscenes 

I Rules of Play (2004:419) definierar Salen och Zimmerman cutscenes som “a common 

storytelling technique used in digital games. They help define the fictive world of a game, as 

well as fulfill a number of gameplay functions”. Denna definition av cutscenes visar hur de är 

en av de vanligaste metoderna som en spelutvecklare har tillgängliga för att förmedla sin 

berättelse.  
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Cutscenes tar närmast alltid formen av vad som kallas embedded narrative (Salen & 

Zimmerman 2004:383), vilket är ett slags narrativ som är integrerat i spelet innan spelaren 

startar det och därför inte uppstår ur spelarens egen interaktion med spelmekaniker - det så 

kallade emergent narrative (Salen & Zimmerman 2004:383). Eftersom de allra flesta 

cutscenes helt saknar interaktion kan de därför anses definiera motsatsen till emergent 

narrative. De cutscenes som är interaktiva är oftast det i så låg grad att något emergent 

narrative inte kan uppstå, och det är möjligt att det inte finns något spel som inte har 

åtminstone lite embedded narrative (Adams 2010:175), främst eftersom de mjukvaror som 

finns till hands fortfarande är begränsade. 

Det vanligaste är att cutscenes är relativt korta (även om det finns undantag), gjorda i den 

spelmotor som används i resten av spelet, samt utan någon form av interaktivitet. Dessa typer 

av cutscenes är oftast datoranimerade filmsekvenser, men andra tar formen av textbaserade 

beskrivningar, av en serietidnings storyboard, eller fullt verkliga skådespelare som agerar ut 

en scen jämförbart med film (Salen & Zimmerman 2004:208). Ibland är cutscenes en 

blandning av dessa olika typer, exempelvis Max Payne (2001), där serietidningsformatet 

kombineras med bilder av verkliga platser och verkliga individer, samtidigt som ljud och röster 

läggs till för att ge kontext och skapa dialog och stämning. Oavsett vilken form de tar är de 

dock tänkta att visa en representation av den värld som spelet utspelar sig i (Sheldon 

2004:183). De cutscenes som denna studie fokuserar på är de cutscenes som påminner om 

just filmsekvenser. 

Vissa cutscenes är gjorda av utvecklare som inte är bundna till spelföretaget, eller av 

spelutvecklare vars specifika roll är att skapa dem. Sådana cutscenes är sällan gjorda i 

spelmotorn och brukar för det mesta vara trailers eller filmsekvenser som visas som ett intro 

i början av ett spel, eller som ett outro i slutet av ett spel. Exempel på detta kan ses i CD Projekt 

Reds The Witcher (2007) och dess uppföljare The Witcher 2: Assassins of Kings (2011). Ibland 

hamnar dessa filmsekvenser av hög kvalitet mellan två akter, som i Blizzard Entertainments 

StarCraft (1998) och Warcaft 3: Reign of Chaos (2002). Denna typ av cutscenes är dock inte 

vad studien har fokuserat på. Istället har studiens fokus legat på de cutscenes som är skapta i 

spelmotorn och ligger inbäddade i de interaktiva spelsekvenserna.  

Så kallade quick time events är något annat som är en del av denna studie, eftersom artefakten 

innehåller en begränsad mängd av dem. De kan beskrivas som en chans för spelaren att ändra 

en annars passiv cutscene genom att ge input, vanligtvis genom att klicka på en knapp eller 

trycka ned en tangent (Cheng 2007), men även genom att flytta musen eller styrspakar. Idag 

används Quick time events inom många spel, bland annat Mass Effect 2 (2010) och Mass 

Effect 3 (2012). Quick time events är då en koppling mellan den ludologi och narratologi som 

studien fokuserat på, eftersom många spelutvecklare verkar se dem som en chans att behålla 

känslan av aktivt spelande samtidigt som de för berättelsen framåt med hjälp av en välbekant 

metod.  

2.4 Narratologi, ludologi och dess påverkan på cutscenes 

Vissa spelutvecklare och spelteoretiker anser att även om cutscenes har en plats i spel och kan 

användas för att föra spelets berättelse framåt så är de ändå ett undermåligt sätt att berätta 

och borde användas sparsamt. Lee Sheldon (2004:32) nämner flera av de svagheter som 

cutscenes för med sig. Ett av de främsta är att de skiljer spelandet från berättelsen och förstör 

det flow (”flyt”) som spelaren tidigare skapat. Flow kan enligt Nakamura och Csikszentmihalyi 
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(2002) summeras i att spelaren känner sig fängslad i sin spelupplevelse och känner att de inte 

kan misslyckas. Denna sensation är i sin tur är väldigt likt Brown and Cairns (2004) 

beskrivning av immersion. Men enligt Sheldon slappnar spelaren av och lägger istället undan 

kontrollen tills spelets cutscene är över. Avbrottet kan dessutom dra spelaren ut ur inlevelsen 

som spelaren tidigare skapat. Frasca (2003) separerar aktivt spelande från passivt 

observerande, simulation från representation, och anser att de två inte är kompatibla, eller 

åtminstone skiljer sig åt tillräckligt mycket för att vara en svaghet. Cutscenes kan därmed 

anses ha blivit en fokuspunkt för krocken mellan filmiskt berättande och aktivt spelande 

(Cheng 2007). 

Något annat som Sheldon anser kan vara negativt, speciellt med de cutscenes som påminner 

om filmsekvenser är att spelare inte vill se på film när de startar ett spel – de vill spela spel. 

Sheldon skriver koncist:”[…] a gamer whose gameplay is interrupted is an impatient gamer, 

and impatient gamers are unhappy gamers” (Sheldon 2007:108). Detta argument kan kopplas 

direkt till konflikten mellan narratologi och ludologi med Sheldon som en anhängare av den 

ludologiska ståndpunkten gällande cutscenes i spel.  

Det finns också de som argumenterar att cutscenes inom spel gör att spelaren tappar sin agens 

(Grodal, 2003:142), eftersom cutscenes utan interaktivitet tar bort spelarens förmåga att göra 

en skillnad i spelvärlden. Grodal (2003) menar att cutscenes inom spel är annorlunda från 

filmer eftersom de finns i en miljö av interaktion, där den stora majoriteten av produkten är 

fokuserad på interaktivitet. Han drar då slutsatsen att spel involverar mer än bara öron och 

ögon för att upplevas – de använder också komplexa muskler i händer, fingrar och armar 

(2003:138–139). Denna slutsats liknar den tes Aarseth lägger fram, där han hävdar att spel är 

en form av ergodisk litteratur som kräver icke-trivialt arbete för att upplevas (Aarseth 1997:1). 

Grodal drar därmed slutsatsen att eftersom cutscenes inom spel avbryter det icke-triviala 

arbetet i spelet – interaktionen – så kan de uppfattas som mindre levande än resten av spelet 

(2003:144). 

Vissa anser dock att cutscenes är en vital del i att förmedla ett narrativ, och påpekar att film 

och spel inte är vitt skilda väsen, utan kan fungera ihop (Cheng 2007). Cheng (2007) anser att 

cutscenes kan skapa en bro mellan filmiskt berättande och interagerbarhet och påpekar att 

interaktivitet inom en cutscene kan ge spelaren den agens som Grodal (2003:142) anser är en 

vital del av interaktivitet. Cheng drar slutsatsen att cutscenes inom spel är ett transmedialt 

begrepp som delvis behöver granskas noggrannare, men noterar att interaktiva cutscenes kan 

ge spelaren en känsla av agens som inte upplevs inom cutscenes utan interaktivitet. Agens är 

enligt Cheng och Grodal när spelaren interaktivitet påverkar utkomsten, snarare än enbart 

interaktivitet i sig (Cheng 2007). 

Andra som är positiva till cutscenes inom spel anser att cutscenes är en vital del av 

spelupplevelsen oavsett om de är interaktiva eller inte (Klevjer 2002). Enligt Klevjer är det 

oundvikligt att cutscenes påverkar rytmen i spelarens spelande, men han anser att detta inte 

nödvändigtvis behöver vara något negativt. Istället påpekar han att de kan fungera som en 

välbehövd paus i spelandet, eller som belöningar för spelaren, och kan skapa en egen rytm 

som kombinerar aktiva spelsekvenser och passiva cutscenes. En viktig aspekt för att 

åstadkomma denna rytm är enligt Klevjer att spelaren förväntar sig en cutscene och därmed 

accepterar den som en naturlig del av spelet. Ett exempel på detta är Grand Theft Auto III 

(2001) och dess uppföljare, av spelutvecklarna Rockstar North. I Grand Theft Auto III 

fungerar cutscenes som tillfällen för spelaren att slappna av, få information, och se narrativet 
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föras framåt. De fungerar därmed som en belöning för spelaren, istället för mer konkreta 

spelmekaniska belöningar som kraftigare vapen eller snabbare bilar (Klevjer 2002). 

Salen och Zimmerman menar att idén om att cutscenes är något främmande för spelande 

beror helt på hur man definierar spel (2004:408). De nämner att även om cutscenes kan störa 

spelarens interaktion med spelvärlden, så stödjer de narrativet på många sätt. De kan också 

agera som tillbakablickar som aldrig skulle upplevts annars, användas för att demonstrera 

spelmekaniker som ska hjälpa spelaren, eller ge spelaren utförlig information om olika 

aspekter av spelet (Salen & Zimmerman 2004:408).  

Ett annat användningsområde för cutscenes är som en inblick i händelser som inte utspelar 

sig i närheten av spelarkaraktären. Eftersom spelaren till största sannolikhet är begränsad i 

vad hen kan uppleva direkt genom sin spelarkaraktärs interaktion med spelvärlden och 

spelmekanikerna (förutsatt att spelaren inte har tillgång till en spelarkaraktär som är 

allvetande och allseende och kan ge spelaren tillgång till dessa förmågor), så kan cutscenes 

fungera som ett sätt för spelaren att få en klarare bild av vad som utspelar sig i resten av spelets 

fiktiva värld. Sheldon (2004:77–78) påpekar att de kan användas för att ge karaktärisering till 

spelets antagonist eller andra karaktärer som är viktiga för narrativet men inte alltid är 

närvarande vid spelarkaraktärens sida. Ett exempel på detta kan ses i spelet Mass Effect 

(2007), där spelarna får se en cutscene som utspelar sig på ett rymdskepp långt från där 

spelarkaraktären befinner sig. Spelarkaraktären har inget sätt att veta vad som försiggår på 

detta rymdskepp, men genom spelets cutscene ges viktig karaktärisering åt två av 

antagonisterna. 

Sheldon påpekar dessutom att cutscenes kan ha flera användningsområden (2004:183). Han 

påpekar att cutscenes i spel är något som de allra flesta är vana vid. Filmer kan ses som en lång 

följd av cutscenes, och eftersom samma narrativa tekniker som används i film också används 

för cutscenes i spel känner vi igen dem som ett narratologiskt verktyg – oftast utan att 

spelutvecklarna behöver översätta detta verktyg till något interaktivt. De kan också vara 

väldigt grafiskt tilltalande, vilket förstärker spelarens uppskattning för dem när de dyker upp. 

Något annat som talar till cutscenes fördel inom spelbranschen är att de kan utvecklas av en 

separat grupp utvecklare och därför inte tar resurser som annars borde gått till utvecklingen 

av spelmekaniker. 

Sheldon påpekar dock att deras förmåga att föra narrativet framåt inte endast är en styrka, 

utan även dess största svaghet, eftersom de segregerar narrativet från det aktiva spelandet 

(2004:183). Han påpekar att detta kan vara underlättande för utvecklaren, men kanske inte 

det bättre alternativet för spelaren. Denna skiljelinje av det narratologiska och det ludologiska 

är vad som utmärker cutscenes inom spel som en central punkt för konflikten och visar varför 

det är viktigt att analysera noggrannare i studier som denna. Om spelutvecklare kan komma 

underfund med varför spelare reagerar som de gör mot cutscenes inom spel – oavsett om 

reaktionerna är positiva eller negativa – kan de förhoppningsvis utveckla spel som tilltalar 

spelare utan att dela upp dem i två läger som skiljs åt längs med narratologiska och ludologiska 

linjer.  

2.5 Immersion 

En stor anledning till att spelare världen över förmår njuta av sitt spelande i så hög grad är 

spelens förmåga att försänka spelaren i en känsla av immersion eller inlevelse (Jennett et al. 
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2008). Detta liknas av vissa som ett starkt exempel på suspension of disbelief, där spelaren 

för en stund glömmer att omvärlden finns och att deras underhållning håller till i en artificiell 

värld (Adams 2010:25). I stället förlorar de sig i spelet och tappar känslan av verklig tid och 

rum (Jennett et al. 2008). Samma sensation kan också upplevas när en individ ser på en film, 

läser en bok, eller tar del av någon annan form av uppslukande aktivitet.  

Inom spel delar Ernest Adams (2010:26) in immersion i tre kategorier:  

 Tactical Immersion: Detta begrepp beskriver den form av immersion som skapas när 

det finns mycket action och det krävs snabba reaktioner. När spelaren försänks i denna 

form av inlevelse finns det inte tid för hen att tänka på långsiktiga mål eller på väl 

uppbyggda narrativ - det handlar främst om att överleva. Plötsliga förändringar i spelet 

bryter denna form av immersion. 

 Strategic Immersion: Detta begrepp beskriver den form av immersion som skapas när 

spelaren är fokuserad på att vinna spelet genom att uppnå mer långsiktiga mål. 

Spelaren är då fokuserad på att fundera, beräkna och dra slutsatser. För att kunna 

uppleva denna form av immersion måste spelaren ha tillräckligt med kunskap om 

spelets regler för att kunna planera – om den kunskapen visar sig bristfällig, eller om 

något helt oförutsett händer, bryts immersionen. 

 Narrative Immersion: Detta begrepp beskriver den form av immersion som skapas när 

spelaren dras in i en berättelse och ser berättelsens artificiella värld som en levande 

värld. Denna form av inlevelse är likadan som den inlevelse bokläsare och filmtittare 

kan uppnå, frånsett att spelaren är en aktiv del av spelvärlden. Berättande förstärker 

immersionen, men dåligt berättande eller spelmekaniker som inte passar kan förstöra 

den. 

Adams delar upp sina tre kategorier efter narratologiska/ludologiska linjer. Tactical 

Immersion är ett klart exempel på lodologiskt fokuserad immersion och Narrative Immersion 

är ett klart exempel på narratologiskt fokuserad immersion. Strategic Immersion är en 

kombination av narratologi och ludologi. 

Brown och Carins delar även de in immersion i tre kategorier eller nivåer. Den svagaste av 

dessa nivåer är vad Brown och Cairns (2004) kallar ”engagement”. För att uppnå denna nivå 

av immersion måste spelet först och främst tilltala spelarnas preferenser, och sedan måste 

spelarna investera tid, arbete och uppmärksamhet i sitt spelande.  

Den andra nivån av immersion kallas ”engrossment”. När spelarna når denna nivå av 

immersion blir de känslomässigt investerade i spelet vilket gör det svårt för dem att sluta spela. 

Det främsta kravet för att ett spel ska kunna skapa denna nivå av immersion är bra 

konstruktion, där varje detalj av spelet verkar ha en plats i det stora hela.  

Den tredje och sista nivån av immersion är vad Brown och Cairns (2004) kallar ”Total 

Immersion”. När spelarna uppnår den här nivån av immersion är de helt avskärmade från 

verkligheten och spelet är det enda som betyder någonting. Denna nivå av immersion uppnås 

när stämning i ett välkonstruerat spel kombineras med den empati spelarna får när de fäster 

sig vid karaktärer i spelet.  

Att undersöka hur denna immersion förändras när det aktiva spelandet avbryts av en cutscene, 

samt om det är skillnad beroende på om den är passiv och utan möjlighet till interaktion eller 

aktiv med möjlighet till interaktion är då vad denna studie fokuserat på och vad som låg till 
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grund för forskningsfrågan. I denna studie är det dock Brown och Cairns (2004) definition av 

immersion och dess nivåer som är viktigast, snarare än Adams (2010:26) tre kategorier. Hur 

forskningsfrågan har besvarats är dock ett ämne för nästa del av rapporten.  
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3 Problemformulering  

En av spelbranschens mest långlivade konflikter finns mellan de mer ludologiskt inriktade 

som anser att cutscenes inom spel har en negativ påverkan på spelarens inlevelse, och de mer 

narratologiskt inriktade som anser att cutscenes antingen inte påverkar spelaren inlevelse 

eller har en positiv påverkan (se avsnitt 2.4).  

Att cutscenes skapar en paus i det aktiva spelandet är det ingen tvekan om – hur denna paus 

uppfattas av spelarna och hur de resonerar när det stöter på en cutscene är dock inte lika klart 

(se avsnitt 2.3). Det finns exempel på spel som försöker minska effekter av denna paus genom 

att göra sina cutscenes mer interaktiva. Mass Effect 2 (2010) och Mass Effect 3 (2012) är 

exempel på interaktiva cutscenes i sitt användande av så kallade quick-time events. 

Skillnaderna i respons för cutscenes utan interaktivitet och cutscenes med interaktivitet är 

dock inte väl dokumenterade, så syftet bakom denna studie har varit att undersöka om ett 

försök att väva samman narratologi och ludologi i en cutscene för att skapa en interaktiv 

cutscene verkligen ger en mer positiv reaktion från spelaren. Om så är fallet så hoppas studien 

i så fall ta reda på varför. Förhoppningen var att denna kunskap skall kunna leda till bättre 

implementation av cutscenes i spel.  

Publicerade resultat från empiriska studier som djupgående analyserar spelarnas reaktioner 

är sällsynta – trots att fältet ”ludologi mot narratologi” inte är ett nytt diskussionsområde. 

Detta gäller då även forskningsfrågan, som tar upp ett nyare och inte lika välstuderat området 

inom cutscenes – cutscenes med interaktivitet. Studien kan därmed anses vara relevant för 

spelbranschen, speciellt som den i detalj ger oss mer information om varför spelares 

reaktioner till cutscenes är som de är. Förhoppningen var även att studien skulle ge 

spelutvecklare idéer om bättre alternativ till cutscenes, ifall alternativ skulle vara önskvärda – 

speciellt med tanke på hur många spelteoretiker och spelutvecklare som anser att cutscenes 

är ett bristfälligt redskap för att föra narrativet framåt (se avsnitt 2.4). Det är dock möjligt att 

de åsikter som spelteoretiker och spelutvecklare håller skiljer sig något från de åsikter som 

hålls av vanliga spelare. Därför inkluderades både deltagare med formell erfarenhet inom 

Game Studies och deltagare utan formell erfarenhet inom Game Studies när undersökningen 

gjordes. Därmed förväntades studie även göra det möjligt att utröna potentiella skillnader i 

åsikt mellan de som tillverkar spel och de som konsumerar dem – i detta fall spelstudenter 

och icke-spelstudenter. 

Forskningsfrågan som undersökts lyder: hur påverkas spelarens immersion av cutscenes och 

vad för skillnad blir det beroende på om spelets cutscenes innehåller någon form av 

interaktivitet gentemot om spelets cutscenes inte innehåller någon form av interaktivitet? 

3.1 Artefakt 

Artefakten som använts i denna studie var uppdelad i två sekvenser. Båda sekvenserna tog 

formen av ett plattformsspel som avslutas med en cutscene. Skillnaden mellan sekvenserna 

var att en av spelets två cutscenes var interaktiv. Vilken av dessa som var interaktiv varierade 

från deltagare till deltagare. Interaktiviteten tog formen av så kallade quick-time events (se 

avsnitt 2.3) där spelaren vid specifika tillfällen kunde trycka på en tangent och därigenom 

påverka vad som händer under spelets cutscene. Därigenom undersökte artefakten hur 

spelarens immersion (se avsnitt 2.5) påverkades av cutscenes, samt vad för skillnad som fanns 

mellan cutscenes med interaktivitet och cutscenes utan interaktivitet. 
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Den mjukvara som valdes för att skapa artefakten var GameMaker: Studio, en mjukvara 

specifikt utvecklad för att snabbt och smidigt skapa spel. Mjukvaran valdes eftersom den är 

lätt att använda och lätt att lära sig, samt eftersom den är nyare än alternativet GameMaker 

8.1, vilket inte längre uppdateras. Under programmets gång har det dessutom hållits kurser 

vid Högskolan i Skövde i vilket GameMaker använts, varmed inlärningskurvan beräknades 

vara mjukare än för en nybörjare.  

Rent estetiskt och mekaniskt tog artefakten inspiration från plattformsspelet Thomas Was 

Alone (2012). Thomas Was Alone har en distinkt abstrakt grafik som passar denna studie 

väldigt väl (se Figur 1). Detta eftersom kuber, rektanglar och andra fyrkantiga objekt som 

saknar distinkta drag bortsett från form och färg både förenklade skapandet av artefakten och 

förhoppningsvis gjorde att spelaren inte fokuserade på grafiken utan kunde koncentrera sig 

på att spela spelet och uppfylla syftet med studien. Det var därför bakgrunden var beige, 

plattformarna svarta och spelarens karaktär en stående blå rektangel. Dörren som förde 

spelarna till nästa bana var en vit rektangel med svarta kanter. Det fanns enbart en dörr per 

bana och den kunde endast föra spelaren framåt till nästa bana. 

 

Figur 1 En skärmdump from Thomas Was Alone (2012) hämtad från 
http://images.pocketgamer.co.uk/FCKEditorFiles//OrLPMz9_zpsf3b248fb.png. 

Spelmekaniken i Thomas Was Alone passade också som en grund för artefakten, eftersom den 

i många fall består av de mest grundläggande kontroller som finns i ett plattformsspel: rör den 

spelarstyrda karaktären åt höger, rör den spelarstyrda karaktären åt vänster, hoppa med den 

spelastyrda karaktären, fall när den spelarstyrda karaktären åker utanför en kant. Dessa 

kontroller antogs lätta att implementera när artefakten skapades, och antogs även vara lätta 

för de flesta spelare att förstå, även de som är nybörjare. Det bestämdes tidigt att det inte 

skulle vara möjligt för spelarkaraktären att dö eller misslyckas, utan om rektangeln trillade 

ned från en plattform fick spelaren helt enkelt börja sin klättring igen. För att förhindra att 

detta hände alltför ofta skulle spelet designas med en lätt svårighetsgrad i åtanke.  
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För att skapa incitament för spelaren att ta sig framåt i spelet bestämdes det att spelet skulle 

utnyttja ett poängsamlingssystem. Vid den spelarstyrda rektangelns kontakt med en liten 

gråblå kub skulle kuben försvinna och omvandlas till en summa poäng. Förekomsten av dessa 

gråblå kuber, och de enkla kontroller som spelet använde sig av motiverades med att spelaren 

skulle uppnå något som liknar Brown och Cairns (2004) första nivå av immersion (se avsnitt 

2.5). Det var dock inte nödvändigt att samla upp de små kuberna, eftersom det huvudsakliga 

målet i spelet var att nå en rektangelformad vit dörr placerad någonstans på banan och genom 

den ta sig till nästa bana. Artefakten designades så att det sammanlagt skulle finnas tre banor 

i varje sekvens av spelet: banorna skulle innehålla enbart aktivt spelande, och följdes av en 

cutscene där kontrollen togs från spelaren och spelarkaraktären rörde sig av sig självt.  

På den fjärde banan hamnade spelarna i ett rum där all kontroll tas från spelaren och den blå 

rektangeln rörde sig genom input från spelet snarare än från spelaren. Denna sekvens bestod 

av att den tidigare spelarstyrda rektangeln rörde sig nedåt mot en sista dörr, där den sedan 

konfronterades av en lila rektangel. Denna resa kunde vara interaktiv eller icke-interaktiv. Om 

artefaktens cutscene var interaktiv så hade spelaren möjligheten att genom lyckade quick-time 

events (se avsnitt 2.3) samla mer poäng. Det var också möjligt att spelaren låter bli att göra 

någonting – om detta hände fortsatte filmsekvensen på samma sätt som den första. En kort 

textbaserad konversation mellan de två kuberna tog plats när de möttes, innan spelet tog slut 

eller påbörjade nästa spelsekvens. 

Om artefakten påbörjade nästa spelsekvens startade artefakten om från den första banan igen, 

men när spelaren denna gång satt igenom den fjärde banans cutscene avslutades spelet.  

3.2 Metod 

För att kunna studera hur cutscenes inom ett spel påverkar en spelares immersion krävdes 

främst ett spel som innehåller cutscenes, men även ett sätt att studera spelarens immersion. 

Spelet med cutscenes representerades av studiens artefakt – sättet att studera spelarnas 

reaktioner representerades av en semistrukturerad kvalitativ intervju och en kompletterande 

observation (Østbye et al. 2003:103). Valet att använda en kvalitativ studie över en kvantitativ 

studie var eftersom kvalitativa studier kan gå in djupare på motivet bakom informanternas 

svar och reaktioner, som det beskrivs av Østbye et al. (2003:101). Eftersom intervjun 

dessutom var semistrukturerad var det också möjligt att följa upp ett intressant svar med 

anpassade frågor, vilket inte hade varit möjligt med en helt strukturerad intervju. Med en helt 

strukturerad intervju skulle det därmed funnits en chans att missa viktig information. En 

ostrukturerad intervju var inte heller att föredra, eftersom det var viktigt att kunna ta upp 

exakt samma ämnen med all informanter så att det inte blir särbehandling för vissa spelare 

om frågorna inte är förberedda innan. Om frågorna inte var förberedda fanns också risken att 

man som intervjuare missade någon fråga. 

Anledningen till att en kvantitativ metod inte valdes är eftersom kvantitativa studier fokuserar 

mer på stora nummer för att samla in pålitlig statistik, vilket inte är syftet bakom denna studie, 

eftersom det alltför lätt resulterar i enbart ett ja/nej-resultat, där man kan dra slutsatsen om 

vad för slag av cutscene informanterna föredrar, men kanske har svårare att dra slutsatser om 

varför det är så. Under denna rubrik beskrivs därmed den främst kvalitativa metod som 

använts för att utvärdera spelarnas reaktioner. Det första steget bestod av observation, det 

andra av kvalitativa intervjuer. Studiens urval kommer också beskrivas och motiveras under 

denna rubrik.  
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Det bestämdes att 12 personer, varav hälften spelstudenter och den andra hälften spelare men 

inte spelstudenter, skulle spela igenom artefakten och sedan svara på frågor, och att dessa 12 

individer skulle delas in i två grupper. Grupp 1 fick spela igenom en aktiv spelsekvens 

bestående av tre banor, följt av en cutscene utan interaktivitet där kontrollen togs från dem. 

Efter detta följde en aktiv spelsekvens bestående av ytterligare tre banor, följt av en cutscene 

med interaktivitet. För Grupp 2 var den första av spelets cutscenes den interaktiva, medan den 

andra var utan interaktivitet. Detta gjordes för att se om deltagarnas upplevelse påverkas av i 

vilken ordning artefaktens cutscenes ligger samt för att minska chansen att ordningen på 

artefaktens cutscenes skulle skappa en vinklad bild av slutresultatet. Inom varje grupp skulle 

informanterna vara uppdelade mellan kvinnor och män, samt mellan de som har utbildning 

inom Game Studies och de som inte har utbildning inom Game Studies.  

Innan informanterna fick börja spela fick de klara instruktioner om hur spelarkaraktären 

kontrollerades, hur man tog sig från en bana till nästa, hur man kunde samla på sig poäng, 

samt hur banorna var upplagda och att det fanns två cutscenes hade minskad interaktivitet. 

3.2.1 Observation 

Under tiden som deltagarna i studien spelade igenom artefakten observerades de. 

Observationer har genomförts i tidigare studier som mäter immersion, där forskarna satt tysta 

och stillsamt observerade deltagarna samtidigt som de antecknade deltagarnas reaktioner 

(Milam, Seif El-Nasr & Wakkary 2009). Denna form av observation kan kallas öppet 

observerande (Østbye et al. 2003:112) och är den form av observation användes i denna studie 

– spelaren blev lämnad ifred när hen spelar spelet, men hens reaktioner och handlingar 

dokumenteras så att de om möjligt kunde användas senare under intervjun. Reaktioner under 

filmsekvenser samt reaktioner vid övergången mellan cutscene och aktivt spelande var av 

störst intresse, men eftersom dessa reaktioner skulle kunna jämföras med vad som 

observerats under det aktiva spelandet var det viktigt att även notera hur spelaren agerade 

under de aktiva spelsekvenserna.  

Det var tänkt att man genom dessa observationer förhoppningsvis kunde skapa en klarare bild 

av hur spelarna reagerar på cutscenes inom spel. Om informanterna exempelvis tog händerna 

från tangentbordet, lutade sig bakåt i stolen, suckade och sedan slappnade av när en cutscene 

spelas upp kunde det tolkas som brist på intresse. Detta kunde sedan tas upp under intervjun, 

och följdfrågor kunde ställas som respons på observationen. Observationen fanns dock enbart 

där som stöd för intervjun, och var inte tänkt att vara vad som lägger grunden för de slutsatser 

som dras. 

Det var tänkt att observationen skulle pågå lika lång tid som en vanlig spelsession, runt 1o-15 

minuter. Spelandet skulle helst inte fortgå längre än så, för att undvika att deltagarna fann 

spelmekanikerna alltför enformiga.  

3.2.2 Intervju 

Efter genomförd spelomgång genomfördes en kvalitativ intervju efter Ejvegårds beskrivningar 

(2009:51–55). Formatet på intervjun var semi-strukturerad – flera frågor var förberedda 

innan undersökningen, men det skulle också finnas möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

fram klarare svar. Det fanns också en chans att deltagarnas uppvisade reaktioner som inte togs 

i beaktande av de förberedda frågorna. Om så var fallet var det viktigt att det fanns utrymme 

att lägga till frågor. Även om deltagarna hade påstått att det inte stör dem att de spelades in 

finns chansen att de modulerar sina svar (medvetet eller omedvetet) alltid där, vilket var en 
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annan risk med att spela in intervjuerna. Alternativet var dock att anteckna för hand och 

nackdelen med detta var att anteckningarna möjligtvis missar något och att det inte fanns 

något tillfälle att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen, samt att även anteckning kunde störa 

informanters svar och villighet att vara öppen – risken för att det var ett störningsmoment 

bedömds vara högre än för en aktiv inspelning. Detta gjordes även för att minska chansen att 

missa något viktigt (Ejvegård 2009:52). 

Intervjun hölls med syfte att komma underfund med om spelaren uppfattade filmsekvensen 

som en positiv inverkan i spelet eller en negativ inverkan i spelet, samt vad spelarens 

resonemang var och om det liknar vad som sägs bland spelvetare (se avsnitt 2.4). Intervjun 

var också tänkt att klarlägga huruvida filmsekvenser med interaktivitet är att föredra framför 

filmsekvenser utan interaktivitet, eller om det är tvärtom. Frågor om filmsekvenserna var mer 

tilltalande om de hade presenterats på ett annat sätt var relevanta, och frågor om hur mycket 

genre och/eller grafik påverkar spelarens åsikter var också viktiga.  

För att undvika störningsmoment hölls både testningen av artefakten och intervjun i ett lugnt 

rum, med telefoner avslagna och kontakt med andra individer minimal. För att göra det så 

bekvämt och avslappnat som möjligt för informanten hölls undersökningen på en för 

deltagaren så bekväm plats som möjligt. Denna plats varierade beroende på deltagarnas krav 

och personliga scheman. De som föredrog att göra undersökningen på Högskolan i Skövde 

gjorde så antingen i grupprum där deltagarna kunde avskärmas från sin omvärld med hjälp 

av väggar och dörr, eller i en avskild men öppen sal där inga andra studenter var för 

närvarande. Andra gjorde undersökningen i sina egna hem eller i en väns hem, i ett rum där 

chansen att bli störd var minimal och andra personer i huset ombads hålla sig i en annan del 

av hemmet. Alla deltagarna blev tillfrågade om lokalen som undersökningen skulle hållas i var 

acceptabel eller om undersökningen skulle flyttas till en annan lokal. Detta gjorde att lokalen 

inte alltid var samma för all deltagare, men ljudnivån och mängden störningsmoment var ändå 

låg oavsett var undersökningen hölls. 

3.2.3 Urval 

Studien begränsades till 12 personer, och målet var att deltagarna skulle vara jämnt fördelade 

mellan de med teoretisk kunskap om spel och de utan teoretisk kunskap om spel, samt 

inkludera både kvinnor och män.  Individer utan spelerfarenhet valdes dock bort eftersom 

grundläggande spelvana och spelkunskap ansågs nödvändig för att kunna spela igenom 

artefakten och svara tillfredställande på intervjufrågorna. Vissa intervjufrågor var 

formulerade för att ge informanten en chans att ge förslag om förbättringar eller yttra sig om 

vad de skulle föredragit. Om de inte hade någon spelvana hade det blivit svårt för dem att svara 

på intervjufrågorna och svårt för dem att dra välgrundade slutsatser. Det skulle dessutom ha 

krävts att de getts en förklaring om hur plattformsspel fungerar, vilket inte krävs för deltagare 

som spelvana.  

Variationen låg istället mellan de spelare som endast spelar spel några gånger till vardags och 

har begränsad teoretisk kunskap om spel och spelutveckling, till de som studerar eller studerat 

spelutveckling och har egen erfarenhet av spelutveckling eller spelstudier och därmed känner 

till termer som narratologi (se avsnitt 2.1) och ludologi (se avsnitt 2.2). Individer med 

erfarenhet av spelutveckling eller spelstudier valdes från Högskolan i Skövde på grund av dess 

närhet och tillgänglighet. Anledningen till att deltagarna delats upp mellan spelstudenter och 

icke-spelstudenter var eftersom det var intressant att se huruvida det fanns någon skillnad i 

deltagarnas reaktioner beroende på deras kunskapsnivå inom Game Studies. Det var också av 
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intresse att ta reda på och om deltagarna tittar på olika aspekter av artefakten beroende på om 

de är spelstudenter eller inte, eller om de har en annorlunda syn på vad som är acceptabla sätt 

att använda cutscenes. Eftersom de som utvecklar spel och skapar cutscenes främst är 

individer med någon erfarenhet inom Game Studies var det viktigt att ta reda på om icke-

spelstudenter har annorlunda preferenser för vad en cutscene borde vara, så att spelutvecklare 

då kan ta detta i beaktande. 

Det bestämdes tidigt att urvalsgruppen skulle begränsas till Västra Götalands län på grund av 

den bekvämlighet som Högskolan i Skövde erbjuder. Att söka informanter från ett större 

område kan anses ineffektivt – det är inte troligt att åsikterna om spel skiljer sig åt noterbart 

beroende på var i Sverige man vuxit upp.  

Deltagarnas ålder begränsades till de över 18 år. Anledningarna till att ingen av deltagarna 

skulle vara under 18 år är eftersom det i så fall skulle behövts tillstånd från deras förmyndare, 

samt eftersom det är lättare för en student på högskolan att komma i kontakt med andra 

individer som läser på högskola, eller som arbetar snarare än de som går på gymnasiet eller 

högstadiet. Om man tagit med deltagare som är under 18 hade man också varit tvungen att 

ställa sig frågan om hur unga de får vara, eftersom många av de som går på lågstadiet eller 

högstadiet säkert är lika förtrogna med plattformsspel som de som är i gymnasieåldern, men 

kanske inte är mogna nog att testa artefakten och sedan utförligt svar på frågor om det. Det är 

också möjligt att ju större gapet blir i deltagarnas åldrar, desto svårare blir det att skapa ett 

intervjuupplägg som är relativt uniformt. Därför var det lättare begränsa urvalet till de som är 

myndiga. Nackdelen är att studien därmed blivit begränsad i sin bredd – det är möjligt att 

individer som är både äldre och yngre än urvalet hade mycket att tillföra till studien men inte 

fick en chans att yttra sig.  

3.2.4 Etik 

Eftersom det är en grupp med 12 personer som testade ett spel och svarade på frågor ställda i 

vetenskapligt syfte var det viktigt att deras identitet behandlades med respekt. De lovades 

anonymitet och att deras namn samt personliga information inte skulle noteras i studien – om 

de vill avslöja för andra att de deltog var det därmed upp till dem. För att undvika att de någon 

gång under studien blev ombedda att avslöja något de inte ville att andra ska veta blev 

deltagarna grundligt informerade om vad för information studien skulle samla in. Likt 

förslaget hos Østbye et al. (2003:127) skulle de få klarhet i vad syftet med projektet var och 

vad deras roll i det är. Först när de accepterade det blev de officiellt deltagare i studien. 

Informationen som samlades in skulle dessutom endast användas i forskningssyften. 
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4 Genomförande  

I detta kapitel diskuteras den artefakt som användes under studien samt dess roll i 

genomförandet. De delar som tas upp i kapitlet är förstudien och vilka spel som inspirerade 

artefakten, vilka verktyg som användes under skapandet av artefakten, en beskrivning av 

artefakten och de designval som gjordes, de problem som uppstod under skapandet av 

spelprototypen, samt utformandet av intervjufrågor. 

4.1 Förstudie 

Thomas Was Alone (2012) var det spel som estetiskt och spelmekaniskt influerade 

utvecklingen av artefakten, men quick-time events inom Mass Effect 2 var vad som 

inspirerade forskningsfrågan. Thomas Was Alone skapades 2010 av Mike Bithell som ett 

webbläsarbaserat spel gjort i Adobe Flash. Bithell uppdaterade sedan sin spelidé och släppte 

den nya versionen av spelet 2012, till ett medelbetyg av 77 på Metacritic (2016) vilket kan 

anses högt för sin genre. Spelet är noterbart för dess abstrakta grafik som är både 

okomplicerad och charmig, samt den väldigt grundläggande men väl fungerande 

spelmekaniken. Grafiken och spelmekaniken är dock inte vad som lockar främst i spelet. 

Istället består huvudattraktionen av berättarrösten, gjord av den brittiske komikern Danny 

Wallace. Utan hans röst och de repliker han gör skulle spelet vara väldigt tomt på innehåll och 

inget annat än ett generiskt plattformsspel. Det var denna tanke som influerade valet av estetik 

och spelmekanik till artefakten, eftersom spelets abstrakta grafik och enkla spelkontroller 

verkade som en bra grund för att skapa ett plattformsspel. När man väl har den grunden kan 

man senare utveckla sin spelidé och lägga till den spelmekanik som anses vara viktig.  

Den specifika spelmekanik som inkluderades för att fullborda just denna spelidé är cutscenes 

utan interaktivitet och cutscenes med interaktivitet – och båda var designade för att kunna 

användas i forskningssyfte. De cutscenes som fanns i artefakten var alla inspirerade av de 

interaktiva cutscenes som introducerades till Mass Effect-serien i Mass Effect 2 (2012), 

åtminstone rent spelmekaniskt. Grafiken i Mass Effect-serien är långt mer avancerad än något 

som kunde implementeras i artefakten, men tanken att spelaren skulle kunna ändra på 

utkomsten i en cutscene endast genom en tangenttryckning fanns där. 

4.1.1 Målsättning 

Syftet med att kombinera dessa två versioner av artefakten var att testa hur avbrott inom spel 

påverkar spelaren beroende på om avbrotten innehåller någon form av interaktivitet eller inte. 

För att göra detta var artefakten tvungen innehålla ett jämnt antal cutscenes - den 

grundläggande målsättningen var att spelet skulle innehålla två cutscenes varav en utan 

interaktivitet, den andra med interaktivitet. Det var också vitalt att spelet var kapabelt till att 

försätta spelaren i åtminstone den svagaste nivån av immersion. Den nivån är vad Brown och 

Cairns (2004) kallar ”engagement”. För att uppnå denna nivå av immersion skulle spelet först 

och främst tilltala spelarens preferenser, vilket antogs kunna uppnås så länge som artefakten 

inte innehöll uppenbara brister som kunde störa spelarens förmåga att ta sig igenom spelet. 

Brown och Cairns (2004) påpekar även att spelaren måste investera tid, arbete och 

uppmärksamhet i sitt spelande, men eftersom undersökning var tänkt att pågå inom en 

begränsad tidsram fick man bortse från det kriteriet. 
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4.2 Verktyg 

Det verktyg som användes för att skapa artefakten var Game Maker: Studio, ett 

mjukvaruprogram som är utvecklat för att snabbt och smidigt kunna skapa spel. Game Maker: 

Studio är ett spelskaparsystem som skapades av Mark Overmans och först utgavs 1999.  

En av de främsta fördelarna med Game Maker var att det finns tillgängligt gratis via nätet. 

Visserligen måste man betala för de mer avancerade versionerna av mjukvaran, men det var 

inte nödvändiga för att skapa artefakten. Game Maker är dessutom ett mjukvaruprogram som 

använts under tidigare kurser på Högskolan i Skövde. Eftersom tiden för att skapa artefakten 

var begränsad ansågs det fördelaktigt att använda ett spelskaparprogram som man redan 

bemästrade snarare än att försöka sätta sig in i något nytt. Därmed valdes Game Maker 

framför alternativa spelmotorer som Unity av Unity Technologies eller Construct 2 av Scirra. 

Spelskaparsystem som Twine hade inte heller varit möjligt att använda, eftersom Twine är ett 

text-baserat spelskaparsystem med en begränsad mängd användningsområden.  

4.3 Arbetsprogression 

Den första delen av arbetet gick ut på att skapa den grundläggande spelmekanik som krävs för 

ett plattformsspel, samt se till att den fungerar som den är syftad att göra. I Game Maker: 

Studio är det möjligt att skapa spel genom att använda ett väldigt lättanvänt drag-and-drop 

system. Genom detta system är det möjligt att välja funktioner, placera ut föremål i 

spelvärlden och sedan låta spelet räkna ut hur allt fungerar på egen hand, utan att skriva någon 

egen kod. Under skapandet av artefakten ansågs dock eget kodande vara det mest fördelaktiga 

alternativet. För att underlätta skrivandet av koden användes instruktioner som gjorts 

tillgängliga på Yo Yo Games Ltds officiella hemsida (Yo Yo Games Ltd. 2016) efter att de köpte 

Game Maker av Mark Overmans 2007, samt instruktioner tagna från olika videoklipp 

upplagda på Youtube av Shaun Spalding (2012a). Detta följdes ofta av egen experimentering 

med programkoden.  

Funktioner inom spelet som skrevs med kod inkluderar de tangentkontroller som användes 

för att styra spelarkaraktären åt höger eller vänster samt få den att hoppa uppåt, de 

uträkningar som krävdes när spelarkaraktären kolliderar med olika föremål, de uträkningar 

som krävs när olika föremål kolliderar med varandra, den kod som krävs för att avsluta en 

bana och starta nästa, samt den kod som räknar hur mycket poäng spelaren har samlat på sig 

(Spalding 2012c). Under skrivandet av denna kod genomgick all kod revideringar, allt 

eftersom det testades och behövde korrigeras. Revideringarna bestod oftast i justeringar av 

uträckningar, eftersom det ibland var problematiskt att beräkna avstånd och dimensioner. 

Valet att skapa även grundläggande funktioner i spelet genom att för egen hand skriva kod 

gjordes eftersom kod är mer flexibelt och kan göra saker som inte är möjligt genom den relativt 

enkla drag-and-drop funktion som annars går att använda i Game Maker: Studio. Kod gjorde 

även att spelmekaniken blev mer precis i sitt utförande, eftersom det går att skriva in väldigt 

specifika krav eller detaljer genom kod, likt Spalding (2013b) visar i sina videor. Nackdelen 

med kod är att den är svårare att ändra om fel uppstår, samt att det ibland är svårare att få 

koden att fungera exakt som man tänkt. Därför har drag-and-drop systemet använts när mer 

avancerade uträckningar inte är nödvändiga. 

En del av spelet där drag-and-drop ofta användes var under skapandet av själva banorna som 

spelet består av. Eftersom spelfunktionerna i artefakten för det mesta var kopplade till de olika 
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föremål som befinner sig i spelvärlden, snarare än spelvärlden i sig, behövdes inget annat än 

att placera ut de föremål som var bana skulle innehålla. Banorna gick dock igenom många 

revideringar innan de nådde sitt slutliga utseende. Många av dessa revideringar handlade om 

att skapa banor som var både balanserade i svårighetsgrad, samt spelbara och utan situationer 

där spelaren faktiskt inte kan avsluta spelet. Detta krävde flera testningar, samt åsikter från 

individer som inte deltog i utvecklandet av artefakten, vilket det står mer om i avsnitt 4.4. 

För att ge spelaren en känsla av progression krävdes att banorna blev mer avancerade ju längre 

in i spelet som spelaren kom. Det var dock viktigt att artefakten behandlade den cutscene som 

innehåller interaktivitet samt den cutscene som inte innehåller interaktivitet så rättvist som 

möjligt, oavsett vilken cutscene som spelaren för uppleva först. Därför skapades sju distinkta 

banor till artefakten, och två utav dem består enbart av var sin cutscene – en interaktiv, en 

annan icke-interaktiv. Det var då tänkt att spelaren skulle få spela igenom fem banor utan 

någon cutscene, och att dessa fem skulle öka i svårighetsgrad. När den femte banan var 

avklarad fördes spelarkaraktären till en bana som innehöll enbart en cutscene, och när denna 

cutscene var slut fick spelaren börja om från den första banan igen, och åter en gång spela 

igenom fem banor som ökade i svårighetsgrad, följt av en cutscene som skiljde sig från den 

första. Därmed är förhoppningen att de två cutscenes som fanns i spelet hade relativt lika 

förutsättningar, oavsett vilket ordning de spelades i. För att ta sig från en bana till en annan 

implementerades en dörr i varje bana, och när spelarkaraktären kom i kontakt med dörren 

transporterades den till nästa bana likt Spalding (2013a) gör i sina videor. 

Risken fanns dock att mängden banor var för många och att det skulle ta för lång tid att spela 

igenom spelet. Game Maker är dock ett tacksamt verktyg att använda, eftersom det är lätt för 

spelskaparen att ta bort en bana från sitt spel utan att det förstör banan eller ändrar i andra 

banor. Efter pilotstudien (se avsnitt 4.4) togs därför fyra av banorna bort, vilket gör att 

spelarna endast fick spela igenom tre banor innan de når varje cutscene. Detta gjordes främst 

eftersom pilotstudien visade att det kan ta tid för spelarna att vänja sig vid den bärbara datorn, 

samt förstå hur spelets gravitation fungerar (Spalding 2014).  

Under utvecklandet av artefakten uppstod vissa andra problematiska situationer eller 

specifika designval som var tvungna att tas i beaktande för att på bästa sätt kunna genomföra 

studien. Ett utav dem var de färger som används i spelet. En av de främsta faktorerna för 

bristande inlevelse i spel är färgblindhet och bristen på anpassning för det. För att minska 

chansen att spelaren har svårighet att spela spelet, togs beslutet att färgerna borde vara 

anpassade för färgblinda och var därför tvungna att ändras från det ursprungliga färgerna (se 

Figur 2). Detta designval togs dock inte förrän spelmekanikerna och flera av banorna var 

färdigställda, vilket krävde en kraftig omjustering. 

Eftersom spelet som användes i studien använde sig av färger för att skilja på olika objekt och 

föremål inom spelvärlden kunde färgblindhet potentiellt hindra spelarnas underhållning när 

de spelar spelet, samt hindra spelaren från att nå mål uppsatta inom spelet. Färgblindhet 

kunde dessutom hindra spelarens förmåga att på ett tillfredställande sätt delta i studien och 

svara på forskningsfrågan, eftersom känslan av att lyckas är viktig för att uppnå immersion i 

ett spel – och om spelarna inte hade någon möjlighet att skilja mellan olika föremål i spelet 

hade de utan tvekan haft svårare att lyckas. Därför var spelets färgschema tvunget att anpassas 

för färgblinda (se figur 3). Det finns dock olika variationer av färgblindhet (Garin 2015), och 

istället för att anpassa spelet till alla former av färgblindhet anpassades spelet främst för att 

göra det tillgängligt för de som lider av den vanligaste formen – rödgrönfärgblindhet. 
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Figur 2 Ett exempel på de färger som användes innan spelet anpassades till 
rödgrönfärgblindhet. 

Bakgrunden byttes därför från röd till beige och de gröna kuberna som ska representera poäng 
gjordes därför om från gröna till blågrå så att de inte ska smälta in i bakgrunden lika enkelt. 
Även andra ej implementerade objekt anpassades efter rödgrönfärgblindhet. Spelet använde 
sig också av storlek och en variation av abstrakta former för att skilja mellan olika objekt.  

 

Figur 3 Ett exempel på de färger som användes efter spelet anpassades till 
rödgrönfärgblindhet. 

En annan problematisk situation som uppstod under utvecklingen av spelet var hur 

interaktivitet inom cutscenes skulle implementeras och användas utan att få spelet att helt 

stanna upp och brytas. Det var också viktigt att interaktiviteten inte skiljde sig helt från den 

spelmekanik som används tidigare i spelet, eftersom plötsliga icke-intuitiva ändringar i hur 

spelmekaniken fungerar vore ett lätt sätt att oavsiktligt bryta spelarnas immersion.  

Den första idén var att i den cutscene som innehåller interaktion skulle den tidigare 

spelarstyrda karaktären röra sig längs med en förutbestämd väg från en punkt till en annan 

(Spalding 2012b) precis som den gör i den cutscene som är utan interaktion, men att spelaren 

i den cutscene som innehåller interaktivitet skulle få chansen att trycka på en tangent och 
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därigenom hoppa och fånga poängkuber som hänger i luften ovanför den spelarstyrda 

karaktären. Det visade sig dock vara svårt att få ett objekt att avvika från en förutbestämd väg 

och sedan återvända till den igen. Slutsatsen som drogs var därför att den spelarstyrda 

karaktären måste kunna samla in extra poäng utan att avvika från sin rutt. Resultatet blev att 

de små kuberna som representerade poäng var tvungna att röra sig istället. När spelarna 

tryckte på piltangenten som pekar uppåt hoppade inte längre spelaren – istället drogs den 

närmsta poängkuben mot den spelarstyrda rektangeln och om de två kolliderade med 

varandra fick spelarna mer poäng. Det var dessutom viktigt att implementera kod som gjorde 

att spelarna inte kunde dra till sig mer än en poängkub åt gången, samt att den poängkub som 

dras mot spelarkaraktären är den som jag avsåg skulle dras mot spelaren. 

Ett annat designval som var tvunget att göras i samband med artefaktens cutscenes handlade 

om hur spelarna skulle förstå hur de cutscenes i spelet som innehöll interaktion fungerade. 

Eftersom spelarna måste ta sig igenom flera banor innan de når fram till denna interaktiva 

cutscene ansågs det inte varit klokt att enbart förklara den innan spelet och förvänta sig att 

spelarna ska minnas exakt hur de fungerar. Det hade dessutom varit väldigt kontraproduktivt 

om jag stört spelaren mitt i observationen för att förklara för hen hur de skulle gå tillväga – 

det hade utan tvekan brutit immersionen. Alternativet var istället att försöka förmedla 

instruktionerna genom spelet, och text var då det alternativ jag valde (Spalding 2015). 

Utmaningen var att veta när, var och hur texten skulle dyka upp, samt skapa en balansgång 

mellan spelarens behov av att hinna läsa den, samt spelets behov av att skapa någon form av 

utmaning. Därför valde jag att sänka den spelarstyrda karaktärens hastighet när den närmar 

sig kanten/poängkuben och skriva ut instruktionerna direkt under spelaren (se Figur 4). 

Därmed hade spelarna både tid att läsa samt lätt att finna instruktionerna. Texten designades 

för att försvinna när det interaktiva momentet var förbi. 

 

Figur 4 Instruktioner visas i den interaktiva filmsekvensen. 

  

Inkluderingen av instruktioner i spelets cutscenes ledde mig även till att fundera över om text 

kunde användas även på andra ställen. Eftersom engagemang i berättelse är en del av 

immersion (se avsnitt 2.5), valde jag att skapa en dialogruta i slutet på de två cutscenes som 

dök upp i varje spelares spelomgång. Denna dialogruta var vit med svart text och var tänkt att 
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skapa mer engagemang för spelarna och mer intresse för att ta reda på vad som skulle komma 

att hända härnäst, eftersom den gav kontext till ett spel som annars hade väldigt lite narrativ. 

Texten i dialogrutan bestod av dialog ”sagd” av den lila rektangeln och förklarade vissa 

händelser i spelet och varför spelarkaraktären tvingades spela igenom ytterligare tre banor 

efter den första cutscene de stötte på. Dialogrutan förklarade även varför delar av 

banstrukturen var som den är. Nackdelen var att det var svårt att skapa dialogrutor som 

faktiskt såg ut att passa in i resten av den grafiska stilen, och eftersom stora skillnader i grafik 

och design inom ett spel kan störa spelarens immersion var jag tveksam till om dialogrutan 

borde implementeras eller inte. I slutändan ansågs den vara tillräckligt välgjord för att bli en 

del av slutprodukten.  

Eftersom hälften av deltagarna skulle få uppleva den cutscene som innehåller interaktion först 

var det dock viktigt att anpassa dialogen efter vilken ordning spelets cutscenes dök upp i. Detta 

gjordes genom att skapa två nya banor. Ursprungligen var spelets första cutscene alltid utan 

interaktion och spelets andra cutscene alltid med interaktion. Men om hälften av spelarna 

skulle uppleva en cutscene med interaktion först och en cutscene utan interaktion sist fast få 

dialogtexten i samma ordning var två nya banor skapade. I dessa banor bytte interaktiviteten 

och icke-interaktiviteten plats. Det förekom dock flera problem med texten, eftersom den i 

vissa fall inte ville skrivas ut på rätt sätt. Detta fixades dock genom upprepade justeringar av 

den relevanta koden. 

4.4 Pilotstudie 

När artefakten var färdiggjord genomfördes en pilotstudie för att utvärdera artefaktens design 

och användbarhet, samt för att utvärdera metoden som skulle användas under senare 

spelsessioner och intervjuer. Två individer med väldigt lite spelvana valdes ut, delvis eftersom 

deras relation till spelskaparen gjorde det lätt att bestämma tid och plats, men också eftersom 

deras spelsessioner kunde ge viktig information om hur tillgänglig artefakten var för de 

testpersoner som inte har mycket spelvana. Pilotstudien fullbordades inte i ett av fallen p.g.a. 

artefaktens bristfälliga design – ett moment i spelet var för svårt att klara av och kunde inte 

överkommas på något sätt. Artefakten reviderades därefter innan den andra testpersonen 

tilläts starta sin session, vilket gjorde att hela artefakten kunde spelas igenom. Därmed gav 

pilotstudien ett bredare underlag för vad som behövde ändras än om artefakten varit 

oförändrad mellan de två spelsessionerna. 

Båda deltagarna blev informerade om syftet med artefakten och studien, hur artefakten var 

uppbyggd, hur den spelades, vad som förväntas av dem under studien, samt hur deras 

identiteter behandlas i rapporten. Först när de accepterat dessa villkor fick de delta i 

pilotstudien. 

Det första som artefakten visade på var att den tar mycket längre tid att spela igenom än vad 

som var beräknat. Det berodde till stor del på om spelaren var intresserad av att samla ihop 

poängkuberna eller inte. Båda testpersonerna var intresserade av detta, vilket ledde till att 

spelsessionerna kunde hålla på i 30 minuter eller mer. Det bör noteras att deltagarnas brist på 

spelvana gjorde att det tog längre tid än tänkt för dem att förstå spelmekaniken och vänja sig 

vid kontrollerna – individer med mer spelvana förväntades komma igång snabbare så inga 

ändringar gjordes för att underlätta detta. 

Som ett resultat av den tid det tog att spela igenom en session, bestämdes det att fyra av spelets 

tolv banor skulle tas bort. Spelarna fick efter ändringen spela igenom tre banor istället för fem 
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innan de når en cutscene. Flera av de poängkuber och plattformar som fanns i de tre 

kvarvarande banorna togs också bort, eftersom spelaren därmed inte spenderar allt för mycket 

tid med att utforska sidospår. De kunde nu endast färdas längs med en relativt direkt rutt.  

Det upptäcktes även att vissa delar av banorna var för svåra för deltagarna att klara av. Detta 

hade mycket att göra med att artefakten först skapades och testades på en stationär dator, men 

sedan flyttades till bärbar dator för att göra speltestning lättare för deltagarna pilotstudien. 

Den bärbara datorn hade dock mindre och inte lika känsliga tangenter, vilket ökade 

svårighetsgraden och gjorde att vissa hinder blev närmast oöverkomliga. Eftersom den 

bärbara datorn skulle användas under resten av studien testades flera olika kombinationer av 

tangenter för att utvärdera vilken kombination som passade bäst. Slutsatsen drogs att den 

mest naturliga kombination var den som redan var inställd för artefakten och involverade 

piltangenterna. Dessa tangenter var mindre än W-, A-, S-, D-tangenterna, men de kändes mer 

naturliga.  

Istället för att ändra denna kombination ändrades istället designen på banorna. De hinder 

som var besvärligast under pilotstudien togs därför bort eller gjordes lättare. Dessa hinder 

bestod oftast av situationer där spelaren förväntas hoppa mellan plattformar i trånga 

utrymmen men inte kan eftersom tangenterna inte var tillräckligt känsliga för att hantera 

spelets gravitations- och kollisionssystem. 

Annan praktisk information som samlades in var att det var viktigt att ge deltagarna väldigt 

klara instruktioner innan spelet startades. Deltagarna måste få väldigt konkreta exempel av 

hur spelarkaraktären kan röra sig innan de startar spelet. Detta ska göras för att minska tiden 

det tar för spelaren att bemästra spelmekanikerna och försänkas i immersion. Dessa 

instruktioner inkluderade hur spelaren kunde röra sig, hur gravitationen i spelet fungerade, 

samt att spelaren kunde hålla inne flera knappar samtidigt för att få den spelarstyrda 

karaktären att röra sig som de ville. Spelvana individer förväntades dock inte ha några 

problem med detta, med det ansågs ändå vara viktigt att ta det i beaktande. 

Utöver detta fungerade observationsmomenten väl. Det gick att observera spelarnas fokus 

genom att studera deras sätt att sitta, samt var deras blick var. Båda spelarna lutade sig tillbaka 

och tog bort händerna vid den cutscene utan interaktivitet, men var snabba med att reagera 

på den cutscene med interaktivitet. De spelande visade dessutom stort intresse för att samla 

poängkuberna och svarade positivt när frågade om det hjälpte dem leva sig in i spelet.  

Resultatet av pilotstudien kan därmed summeras i att många av designvalen som gjorts för 

artefakten behövde revideras och göras lättare, samt att artefakten spelade annorlunda 

beroende på om den var på en stationär dator eller en bärbar dator. Trots detta visade dock 

pilotstudien att artefakten var kapabel till att skapa immersion hos spelarna (Adams 2010:25), 

samt att det var möjligt att utvinna information genom observation.  

4.5 Intervjufrågor 

De intervjufrågor som ställdes efter att artefakten spelats igenom har inspirerats i viss mån av 

de frågor som ställdes till svarande i Measuring and Defining the Experience of Immersion in 

Games (Jennett et al. 2008). Många av frågorna gick dock inte att använda för denna studie, 

och andra anpassades för att bättre reflektera den artefakt som skapats för studien eller för att 

bli kvalitativa frågor snarare än kvantitativa. Samtliga frågor följdes av en chans för mig att 
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följa upp och gå in i större detalj, samt uppmuntra deltagarna till att utveckla sina svar. Listan 

med frågor som användes är: 

1. Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

2. Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

3. Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

4. Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

5. Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

6. Hur kändes det att delta i denna studie? 

Den första frågan (1) syftade på att ta reda på om spelaren upplevde någon form av immersion 

när de spelade igenom artefakten. Genom den försökte studien även reda ut huruvida andra 

faktorer kan ha påverkat spelarens immersion, oavsett om det var designval för artefakten, 

eller faktorer som inte var relaterade till spelet. Genom den följande frågan (2) försöker 

studien ta reda på om deltagarna upplevde någon skillnad mellan den cutscene som var 

interaktiv och den cutscene som inte var interaktiv, samt vad för skillnad det i så fall var. Den 

försöker också reda ut varför deltagaren föredrar en viss cutscene och varför. Den tredje frågan 

(3) försökte avgöra huruvida den text som förekommer i spelets två cutscenes påverkade 

spelarens upplevelse, och fråga fyra (4) försökte utröna om spelets svårighetsgrad hade någon 

påverkan. De sista två frågorna (5 och 6) tar sedan och avslutar genom att försöka avgöra 

vilken påverkan ting utanför spelet hade, om någon.  
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5 Utvärdering 

Detta kapitel inleds med en presentation av den genomförda studien, och fortsätter sedan med 

en presentation och analys av studiens resultat, samt de slutsatser som kan dras av den 

sammanställda informationen. 

5.1 Presentation av studie 

Denna studie avsåg finna avgörande bevis för om spelare föredrar cutscenes som innehåller 

någon form av interaktivitet eller om de föredrar cutscenes som inte innehåller någon form av 

interaktivitet. Om en klar preferens för hur cutscenes ska vara utformade kunde utrönas så 

avsåg studien också samla in information som kan bedöma varför det var just så. 

Själva undersökningen och insamlingen av information från deltagarna spriddes ut över 15 

dagar. Information samlades in från 12 deltagare, varav hälften var spelstudenter eller före 

detta spelstudenter vid Högskolan i Skövde (se avsnitt 3.2.3). Dessa deltagare var individer 

som antingen kontaktades via sociala media flera dagar innan undersökningen eller samlades 

ihop spontant på skolan och ombads utföra undersökningen direkt. De resterande sex 

deltagarna var individer med erfarenhet av plattformsspel, men utan någon form av 

utbildning inom Game Studies eller erfarenhet av att arbeta inom spelbranschen. Dessa 

deltagare kontaktades via sociala media och var alla bekanta med den person som utförde 

studien. Nio av deltagarna var män och tre av deltagarna var kvinnor. Enbart en av kvinnorna 

hade utbildning inom Game Studies. Samtliga deltagare var mellan 20 och 30 år gamla.  

Deltagarna med fick spela igenom artefakten i en avskild sal, ett avskilt grupprum eller ett 

avskilt arbetsrum beläget Högskolan i Skövdes lokaler, eller i deltagarnas hem beroende på 

vad som var tillgängligt och hur det passade deltagaren. En lugn och tyst omgivning 

prioriterades som kriterium vid val av rum, men det var viktigt att platsen som skulle användas 

var tillgänglig för användning under den tid som deltagarna kunde vara en del av 

undersökningen. Deltagarnas arbetsscheman och fritidsaktiviteter påverkade därmed när och 

var undersökningen hölls. Innan undersökningen började informerades deltagarna om vad 

som skulle undersökas, hur undersökningen skulle gå till, vad för information som skulle 

samlas in, samt hur informationen skulle behandlas. De blev även försäkrade om att inga av 

deras personliga uppgifter skulle utgöra en del av studien.  

Under spelsessionen blev de observerade. De fick själva prata eller fälla kommentarer under 

undersökningen om de så ville, men som observatör prioriterades tystnad. Efter spelsessionen 

och observationen genomfördes en kvalitativ intervju där deltagarna fick svara på frågor om 

sin spelupplevelse (se avsnitt 4.5). Frågorna under intervjun kunde modifieras något beroende 

på vilka svar deltagarna gav eller vad som observerades under spelsessionen. Intervjuerna 

spelades även in och transkriberades för att göras lättare att undersöka. 

Hälften av deltagare spela en version av artefakten där artefaktens interaktiva cutscene dök 

upp först och den icke-interaktiva sist (se avsnitt 3.2). Denna grupp, Grupp 1, bestod av tre 

spelstudenter och tre icke-spelstudenter, varav fyra var män och två var kvinnor. Den andra 

hälften av deltagarna bildade en grupp, Grupp 2, som fick spela igenom artefaktens icke-

interaktiva cutscene först och den interaktiva sist. Denna grupp bestod även den av tre 

spelstudenter och tre icke-spelstudenter, varav fem var män och en kvinna. 

Sammanställningen kan ses i Tabell 1. 
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Tabell 1 Fördelningen av deltagare per grupp. 

Grupp Manliga 

spelstudenter 

Manliga icke-

spelstudenter 

Kvinnliga 

spelstudenter  

Kvinnliga icke-

spelstudenter 

Grupp 1 2 2 1 1 

Grupp 2 3 2 0 1 

 

5.2 Analys av insamlat datamaterial 

När all data samlades in analyserades materialet. Detta gjordes till stor del genom att ta 

inspiration från följa de rekommendationer som ges av Østbye et al. gällande både kvalitativ 

och kvantitativ analys (2003:124-125, 156-2011).  

De anteckningar som togs under observationen användes direkt efter under intervjun och 

direkt efter att intervjuerna gjorts och undersökningen var klar transkriberades intervjuerna 

med hjälp av de ljudinspelningar som togs. Dessa transkriberingar finns tillgängliga i 

Appendix (Appendix A – Intervjuer) och inkluderar all data som togs under intervjuerna. 

Transkriberingarna är finskriven för att göra intervjuerna lättare att analysera, med vissa delar 

borttagna för att underlätta för läsaren. De delar som togs bort var vanligtvis stakningar där 

inget analysbart material fanns. 

Gällande analysen av kvalitativ data så noterades deltagarnas användning av vissa ord, utryck 

eller fraser. Dessa var ord, uttryck och fraser som deltagarna använde för att beskriva och 

därigenom värdera deras upplevelse, och betraktades som nyckelord i intervjun. Deltagarnas 

entusiasm togs i beaktande tillsammans med den kontext de använde orden och fraserna i, för 

att sedan utröna huruvida nyckelorden hade en positiv, neutral eller negativ åsikt på någon 

aspekt av artefakten. Ett exempel från transkriberingen som kan tolkas vara positivt respons 

på den poängkuber som fanns i artefakten, med nyckelord markerade:  

Jag: Jag märkte att du valde att samla in många av poängkuberna. Varför? 

Icke-spelstudent 2: Det ger mer poäng. Man vill ju ha mer poäng. 

Tävlingsmänniskan! 

(Appendix A) 

I detta exempel kan utrönas att deltagaren hade satt ett mål för sig själv och visade en vilja att 

genomföra det målet. Detta är en del av hur immersion byggs upp enligt Brown och Cairns 

(2004) och ansågs därför tyda på att spelet lyckades skapa immersion – en förutsättning för 

att forskningsfrågan skulle kunna besvaras. När denna slutsats sedan kombinerades med 

andra nyckelord i intervjun och de anteckningar som gjordes under observationen kunde en 

övergripande bild skapas. I följande exempel visar samma deltagare att artefaktens interaktiva 

cutscene var att föredra:  

Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Icke-spelstudent 2: Föredrog den där man fick klicka. Den som var 

interaktiv. 

(Appendix A) 
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Samma person visar sedan i nästa citat att deltagaren inte ser inslagen av text under cutscenes 

som något problematiskt, utan uppvisar en relativt positiv åsikt:  

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något?               

Icke-spelstudent 2: Det är kul att läsa lite. Ger en till dimension till spelet, 

det blir inte bara att klicka, klicka, klicka, utan man får lite som en story. 

(Appendix A) 

Med den information som insamlades genom dessa tre citat kan man dra slutsatsen att 

deltagaren uppnådde någon form av immersion, föredrog artefaktens interaktiva cutscene 

över den icke-interaktiva, samt inte verkade vara avogt inställd mot cutscenes och troligtvis 

inte påverkades negativt av dem. Slutsatsen att deltagaren uppfattade upprepat klickande som 

monotont kunde även dras genom nyckelorden, och kunde placeras bland de nyckelorden som 

hanterar varför deltagarna har sina uppfattningar – i detta fall uppfattade deltagaren 

artefaktens cutscene som något positivt eftersom det aktiva spelande kunde bli monotont. 

Att analysera det kvantitativa data som samlades in var relativt enkelt i jämförelse med 

analysen av studiens kvalitativa data, delvis eftersom studiens kvantitativa data utgick från de 

slutsatser som drog under analysen av studiens kvalitativa data. Om slutsatsen drogs att en 

viss deltagare föredrog en viss form av cutscene kunde den slutsatsen snabbt bli en del av 

studiens kvantitativa data. Antalet deltagare var inte stort vilket gjorde att arbetsbördan var 

relativt liten, och studiens kvantitativa data visade att det fanns en klar preferens för en viss 

form av cutscene, vilket gjorde att det var det var lätt att dra slutsatser.  

5.3 Resultat 

Här beskrivs resultatet från studien. Först förklaras vilken preferens deltagarna visade när det 

gällde cutscenes, sedan förklaras i mer detalj vad resultatet visade beroende på vilken ordning 

deltagarna fick uppleva artefaktens cutscenes samt hur deltagarnas erfarenhet av Games 

Studies, följt av en redovisning av huruvida deltagarna uppvisade tecken på immersion under 

spelandet. Avsnittet avslutas med en redovisning av deltagarna åsikter texten i spelet samt en 

sammanfattning av den roll observationsanteckningar spelade under intervjuerna. 

5.3.1 Preferens av cutscenes 

Under denna studie insamlades information som visar att deltagarna hade en specifik 

preferens för en viss form av cutscene. Många av deltagarna i studien föredrog den cutscene 

som var interaktiv över den cutscene som inte var interaktiv. Endast en deltagare upplevde att 

de föredrog artefaktens icke-interaktiva cutscene, och endast en annan deltagare lät bli att 

yttra någon form av preferens. Därmed ansåg 10 av 12 deltagare att artefaktens interaktiva 

cutscene var att föredra, som Tabell 2 visar. 

Tabell 2 Fördelningen av preferens bland all deltagare. 

Preferens Antal deltagare av 12 

Interaktiv cutscene 10 

Ingen preferens 1 
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Icke-interaktiv cutscene 1 

 

 

Icke-spelstudent 3 och Icke-spelstudent 5 gav båda förklaringar på varför de föredrog 

artefaktens interaktiva cutscene framför artefaktens icke-interaktiva cutscene: 

Icke-spelstudent 3: Jag gillade den [interaktiva] cutscenen bättre, när man fick 

interagera, den tyckte jag passade bättre. Den [icke-interaktiva] tyckte jag inte 

passade in. 

(Appendix A) 

Icke-spelstudent 5: Om du ska ha med en icke-interaktiv cutscene måste den 

ha vettigt innehåll för att vara värd att ta med. Den interaktiva är lättare att 

komma undan med för där gör du saker, vilket gör att du inte har en cutscene 

på samma sätt. 

(Appendix A) 

Den individ som föredrog artefaktens icke-interaktiva cutscene påpekade dock att hens 

preferens främst berodde på att artefaktens icke-interaktiva cutscene låg i mitten av spelet. 

Hen ansåg att det var en intressant överraskning att bli tvungen att spela om samma banor en 

gång till efter att de upplevt spelets första cutscene, och eftersom hen spelade en version av 

artefakten där spelets första cutscene inte innehåll någon interaktivitet så föredrog hen den, 

summerat som följer:  

Spelstudent 6: De var roliga, det lite intressanta var att man fick starta om 

spelet igen. 

(Appendix A) 

Det är därför tveksamt att det var något specifikt med icke-interaktiva cutscenes som hen 

föredrog, eftersom hen möjligtvis hade föredragit artefaktens interaktiva cutscene om 

artefaktens första cutscene varit interaktiv. Den stora preferensen för interaktiva cutscenes 

stöds av flera ludologer, bland annat Lee Sheldon som påpekat att cutscenes skiljer sig det 

aktiva spelandet, vilket stör spelarens flow och nöje (2004:32). 

5.3.2 Preferens per grupp 

Utöver detta exempel vill jag argumentera för att den följd som deltagarna fick uppleva spelets 

cutscenes i påverkade utfallet väldigt lite. Fem av de sex deltagare som spelade igenom en 

version av artefakten där en icke-interaktiv cutscene dök upp först och en interaktiv cutscene 

sist föredrog den cutscene som var interaktiv. Undantaget var den ovan angivna deltagaren 

som föredrog artefaktens icke-interaktiva cutscene. Av de sex deltagare som fick spela igenom 

en version av artefakten där en interaktiv cutscene dök upp först och en icke-interaktiv 

cutscene sist, föredrog fem den cutscene som var interaktiv. Det enda undantaget i denna 

grupp var den deltagare som inte hade någon preferens. Hen påpekade att hen inte 

reflekterade så mycket över vilken av artefaktens cutscenes som hen föredrog utan mest 

funderade över hur de fungerade. När hen blev tillfrågad om hens tankar angående artefaktens 

cutscenes blev svaret:  
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Spelstudent 5: Jag tror att jag inte riktigt visste vad som hände. Den första 

[tanken] var att jag inte riktigt kunde kontrollera mig själv, förutom att jag 

kunde beordra när den skulle gå. Och när den säger att jag inte kan gå förbi, så 

funderar jag på om den säger så för att jag inte har tillräckligt mycket poäng, 

eller om det inte är aktuellt och det är något annat som gör att jag inte kan gå 

vidare. Och i den andra [av artefaktens cutscenes] så är det lite samma där, att 

jag inte kan bestämma vad som händer, och då är jag också lite förvirrad över 

vad som händer, och när jag då kunde ta mig förbi undrade jag om det var för 

att jag hade tillräckligt poäng, men jag glömde räkna hur mycket jag hade. Och 

jag tror att jag hade mindre poäng den andra gången än den första gången. 

Intressant i vilket fall. 

(Appendix A) 

Oavsett vilken grupp deltagarna var en del av så visar resultatet fortfarande på en 

överväldigande preferens för interaktiva cutscenes. Detta demonstreras i Tabell 3. 

Tabell 3 Fördelningen av preferens per grupp. 

Preferens Grupp 1  

(Interaktiv cutscene först) 

Grupp 2  

(Icke-interaktiv cutscene först) 

Interaktiv 

cutscene 

5 5 

Ingen preferens 1 0 

Icke-interaktiv 

cutscene 

0 1 

 

5.3.3 Preferens beroende på erfarenhet inom Game Studies 

Ett område som dock kan spelat roll är deltagarnas utbildning eller kunskap inom Game 

Studies. Av de sex deltagare som inte hade någon formell kunskap inom Game Studies 

föredrog alla den cutscene som var interaktiv, men bland de sex deltagare som var 

spelstudenter eller före detta spelstudenter och därmed hade formell utbildning inom Game 

Studies fanns två avvikelser; den deltagare som föredrog artefaktens icke-interaktiva cutscene 

och den deltagare som inte hade någon specifik preferens. 

Tabell 4 Fördelningen av preferens beroende på erfarenhet inom Game Studies. 

Preferens Spelstudenter Icke-spelstudenter 

Interaktiv 

cutscene 

4 6 

Ingen preferens 1 0 

Icke-interaktiv 

cutscene 

1 0 
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De individer som deltog i undersökningen identifierade sig som antingen män eller kvinnor, 

och det var en man och en kvinna som skiljde sig från majoriteten som föredrog interaktiva 

cutscenes. Eftersom mängden deltagare var begränsad är det dock svårt att avgöra om 

deltagarnas könstillhörighet hade någon form av påverkan på deras preferenser. Den 

begränsade mängden deltagare, samt bristen på variation vad gäller deltagarnas ålder gör det 

också svårt att uttala sig om huruvida spelarnas ålder hade någon inverkan på spelarnas 

åsikter.  

5.3.4 Immersion i artefakten 

Alla deltagare ansåg att de kom in i spelet och upplevde någon form av flow, eller ”flyt”, 

(Nakamura & Csikszentmihalyi 2002) vilket kan anses vara en del av den första nivån av 

immersion (se avsnitt 2.5). Sju av de tolv deltagarna kommenterade även att de hade ett stort 

intresse för att samla in poängkuberna i artefakten, trots att det var helt frivilligt att göra så. 

Även de fem som inte yttrade någon form av uppskattning under intervjun kunde under 

observationen ses ta omvägar för att samla in poängkuber de inte behövde ta. När detta i vissa 

fall påpekades under intervjuerna så bekräftade deltagarna att de gärna ville ta poängkuberna 

trots att det inte var obligatoriskt. Detta är ett annat tecken på att artefakten lyckades få 

deltagarna att uppleva immersion och kan styrkas med följande citat: 

Icke-spelstudent 1: Jag skulle ha mina lådor. Jag skulle ha mina poäng. 

(Appendix A) 

Jag: Jag märkte att du valde att samla in många av poängkuberna. Varför? 

Icke-spelstudent 2: Det ger mer poäng. Man vill ju ha mer poäng. 

Tävlingsmänniskan! 

(Appendix A) 

Icke-spelstudent 4: […] det stack i ögonen lite att jag inte kunde ta alla [poäng], 

för det var det jag var ute efter från första början. Första banan så kände jag att 

”antingen spelar jag bara igenom det eller så ska jag ta alla poäng” och då 

bestämde jag att jag ska ta alla poäng. 

(Appendix A) 

Under större delen av spelsessionen var deltagarna aktiva och engagerade i spelandet, och 

denna form av engagemang fanns närvarande även när artefaktens interaktiva cutscene dök 

upp på skärmen och minskade deltagarnas möjlighet att påverka artefakten. Vid artefaktens 

icke-interaktiva cutscene visade många av deltagarna dock tecken på att slappna av, precis 

som Sheldon (2004: 32) varnar. Flera av dem tog bort sina händer från tangentbordet, lutade 

sig bakåt och observerade bara, vilket kan vara klara tecken på vad Frasca (2003) skulle anse 

är separationen mellan aktivt spelande och passivt observation. Att detta berodde på en 

minskning i spelarens immersion är fullt möjligt, eftersom flera av deltagarna påpekade att 

artefaktens icke-interaktiva cutscene var tråkig eller inte passade in med resten av artefakten 

vilket är en del av vad Brown och Cairns nämner påpekar immersion negativt (2004). Det är 

rimligt att den uppfattades som tråkig just eftersom den inte passade in, vilket är något som 

två deltagare påpekat. Det är därför troligt att artefaktens interaktiva cutscene föredrogs just 

eftersom artefaktens genre är plattformsspel. Om artefakten varit ett rollspel är det möjligt att 
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artefaktens icke-interaktiva cutscene varit mer populär bland deltagarna – förutsett att 

deltagarna haft mer tid att sätta sig in i rollspelet. Detta skulle kunna bero på att cutscenes 

ofta kan anses vara en mer naturlig och därför mer acceptabel del av rollspel, vilket skulle 

påverka immersionen mindre. Salen och Zimmerman nämner at hur främmande en cutscene 

ter sig beror mycket på vad för spel det är (2004:408). 

5.3.5 Text i artefakten samt användning av observationsanteckningar 

Inslaget av text i artefakten uppfattades av de flesta som något naturligt som antingen 

förstärkte deras upplevelse eller endast påverkade dem marginellt, och mer än en individ 

uttalade sig positivt om texten: 

Icke-spelstudent 1: Det tyckte jag var bra. Det gav ju ännu mer känsla i spelet 

än om det inte varit någon text. Det gav det ju mer mening med det. 

(Appendix A) 

Icke-spelstudent 2: Det är kul att läsa lite. Ger en till dimension till spelet, det 

blir inte bara att klicka, klicka, klicka, utan man får lite som en story. 

(Appendix A) 

Artefaktens grafik var något annat som inte verkar ha påverkat deltagarna på något annat sätt 

än positivt – om det påverkade överhuvudtaget. Därför är det troligt att varken grafiken eller 

inslaget av text påverkade deltagarnas immersion under någon av artefaktens cutscenes, och 

det är troligt att grafiken inte påverkade deltagarnas preferens av cutscenes heller.  

Under intervjuerna användes ibland observationsanteckningar för att ställa följdfrågor eller 

göra påpekanden om deltagarnas spelupplevelse. De flesta av anteckningarna bekräftades av 

intervjufrågorna, men varje gång en fråga baserad på observationsanteckningarna ställdes 

bekräftade deltagarna vad som observerades och gav en mer detaljerad redogörelse över vad 

som hände. Exempel: 

Jag: Jag märkte att du lutade dig bakåt vid den andra cutscenen och släppte 

tangenterna, men när texten dök upp så var du redo direkt. Kände du att det 

plötsliga uppdykandet av texten påverkade dig något? 

Icke-spelstudent 6: Jag blev mest positivt överraskad. Kände att det var roligt. 

Var inte lika roligt att bara sitta och kolla på när den åkte ned till texten i slutet. 

Roligare med interaktion. 

(Appendix A) 

5.4 Slutsatser 

Flera olika slutsatser kunde dras av det resultat som visades. Den främsta slutsatsen som kan 

dras var att spelare klart föredrog cutscenes som är interaktiva framför cutscenes som inte är 

interaktiva. 

Resultatet visar dock att mycket beror på hur väl ett spels cutscenes passar in med resten av 

spelmekaniken. I ett plattformsspel fungerar interaktiva cutscenes vars interaktiva moment 

påminner om den spelmekanik som används på andra ställen i spelet. Det är också möjligt att 

grafiken under en cutscene bör likna den som finns i resten av spelet eller om möjligt vara 
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likadan. Om detsamma gäller för rollspel, actionspel eller strategi spel går inte att läsa ut ur 

studien.  

Studien visade även att åsikterna sällan går isär oavsett som spelarna är individer med 

utbildning inom Game Studies eller individer utan utbildning inom Game Studies. 

Preferensen för interaktiva cutscenes är klar inom båda grupperna, men det finns en chans att 

den grupp som består av spelare som har formell utbildning inom Game Studies har högre 

acceptans för de moment inom spel som inte är interaktiva – det är dock tänkbart att denna 

acceptans beror på resten av spelet, snarare än de icke-interaktiva momenten själva. Om det 

är så att spelstudenterna har mer acceptans för alternativa metoder så är det möjligt att det 

beror på den variationen av spel och spelkoncept som de uppmuntras analysera och fördjupa 

sig i när de utbildar sig inom Game Studies. 

Det finns även tecken på att cutscenes överlag inte bryter spelarens immersion till den grad 

att de förlorar intresset i spelet eller känner sig störda. Skillnaden i hur mycket en cutscene 

påverkar beror visserligen på om den är interaktiv eller inte, men även när en cutscene inte är 

interaktiv verkar spelaren finna någon form av underhållning i den och ser fram emot att 

observera vad som händer i den. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta avslutande kapitel sammanfattar rapporten med en utgångspunkt i forskningsfrågan, 

följt av en diskussion om studiens resultat. Kapitlet avslutas med att diskutera framtida 

relevanta arbeten inom området. 

6.1 Sammanfattning 

Denna rapport har undersökt vad för skillnad blir det mellan cutscenes som innehåller någon 

form av interaktivitet och cutscenes som inte innehåller någon form av interaktivitet, samt hur 

cutscenes påverkar spelares immersion. Bakgrunden till denna frågeställning ligger i 

konflikten mellan ludologi och narratologi, och hur den har påverkat spelbranschens syn på 

cutscenes.  

De spelteoretiker som är mer fokuserade på den ludologiska aspekten inom spel anser ofta att 

passivitet inom spel, så som cutscenes, inte passar in utan stör spelaren (Frasca 2003). De 

anser att om spelarna tappar kontrollen och förlorar sin agens kan det leda till att spelarnas 

immersion minskar och att de dras ut ur spelet (Grodal 2003). Narratologer har ofta den 

motsatta åsikten, och anser att cutscenes inte skadar spelupplevelsen oavsett om det finns 

passiva moment eller inte. Vissa påpekar att cutscenes uppskattas av spelaren (Klevjer 2002), 

och andra hävdar att en kombination av cutscenes och aktivt spelande kan vara en viktig 

framtida utveckling (Cheng 2007). 

Båda sidorna av konflikten återkommer dock ofta till hur cutscenes påverkar spelarens 

immersion, som den beskrivs av Brown och Cairns (2004). Det var därför av intresse att 

studera hur passiva moment som cutscenes påverkar spelaren om de görs interaktiva. Än mer 

intressant var det att undersöka hur sådana interaktiva cutscenes står sig mot icke-interaktiva 

cutscenes. 

För att undersöka detta skapades en artefakt i form av ett plattformsspel (se avsnitt 3.1). Detta 

plattformsspel syftar undersöka spelares reaktioner på de två formerna av cutscenes genom 

att få spelarna att försänkas i immersion och sedan låta dem uppleva två cutscenes – en 

interaktiv och en icke-interaktiv. En kvalitativ metod användes för att undersöka 

frågeställningen. 

Antalet deltagare var tolv, varav hälften var spelstudenter eller före detta spelstudenter som 

hade teoretisk kunskap inom Game Studies och den andra hälften var spelare med erfarenhet 

av plattformsspel men ingen formell utbildning inom ämnet. De fick testa artefakten, 

samtidigt som de observerades. Efteråt blev de intervjuade om deras spelupplevelse i syfte att 

utröna deras preferenser, samt varför de hade de preferenserna. 

De flesta av deltagarna visade sig mest positiva till artefaktens interaktiva cutscene än dess 

icke-interaktiva cutscene. Som anledning för sin preferens citerade flera hur de kände sig mer 

delaktiga samt hur den passade in bättre i ett plattformsspel. De svarade dock att ingen av 

artefaktens cutscenes påverkade deras immersion nämnvärt och att de bibehöll sitt fokus och 

intresse under sina spelsessioner. Deras preferens för artefaktens interaktiva cutscene 

kombinerat med de anledningar de nämnde kan dock tolkas som att spelets genre i viss mån 

påverkar hur spelarna känner för cutscenes inom ett spel.  
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6.2 Diskussion 

I denna del av rapporten diskuteras studiens metod samt studiens resultat. Diskussionen om 

de två överlappar dock, eftersom det är omöjligt att fullt separera studiens metod från dess 

resultat. 

6.2.1 Diskussion om metoden 

När det kommer till utförandet av metoden kan man dra slutsatsen att den fungerade väl. 

Inget större missförstånd uppstod under testningen, och artefakten fungerade som planerat. 

Ett större och mer varierat deltagande hade inte varit en garanti för ett mer pålitligt resultat, 

av flera anledningar som ges tidigare under diskussionen. Sammanställningen av resultatet 

blev dock inte som planerat vid undersökningens början. Istället för en enbart kvalitativ metod 

blev resultatet istället summerat genom att sammanställa både kvantitativ och kvalitativ 

information, även om den kvantitativa informationen samlades in mer informellt. Det 

noterades under transkriberingen av intervjuerna (se Appendix A) hur många som föredrog 

en viss cutscene. Denna information kunde dock inte utröna varför dessa preferenser hölls, så 

den kvantitativa informationen kombinerades sedan med kvalitativ information när 

deltagarnas svar analyserades. Därmed fick man en bild av vilken cutscene som föredrogs (se 

avsnitt 5.2) samt varför. Utan den kvantitativa informationen hade det varit svårt att dra en 

slutsats. Därför kan man fråga sig om inte kvantitativ information alltid är viktig vid den form 

av frågeställning som användes under denna undersökning, och om den alltid borde användas 

för att komplettera kvalitativ information. 

Något som komplicerade undersökningen var uppdelningen av deltagarna i olika grupper. 

Hälften skulle ha utbildning eller erfarenhet inom Game Studies och den andra hälften skulle 

vara utan utbildning eller erfarenhet inom Game Studies, vilket var relativt lätt att 

åstadkomma. Det var dock svårare att jämnt fördela det mellan kvinnor och män. Män blev 

oundvikligen en majoritet, vilket gjorde det nästintill omöjligt at utröna huruvida kvinnor 

skiljer sig från män i sina preferenser, om de gör det. För att öka mängden kvinnliga deltagare 

och samtidigt få ett klart resultat så är det möjligt att man varit tvungen att utvidga det totala 

antalet deltagare och sedan inrikta sig på områden där det finns säkerligen finns kvinnliga 

spelare, så som specifika organisationer eller rörelser.  

Efter denna uppdelning delades dessutom deltagarna upp i Grupp 1 och Grupp 2 beroende på 

om de spelade den version av artefakten där en interaktiv cutscene låg först, eller den version 

där en icke-interaktiv cutscene låg först. I ett försök att skapa så rättvisa förutsättningar som 

möjligt var tre individer i varje grupp spelstudenter och tre individer icke-spelstudenter. Detta 

bör minskat chanserna att en viss form av cutscene fick orättvis behandling eller att en av de 

kategorier deltagarna valdes från – de med formell erfarenhet av Game Studies och de utan 

formell erfarenhet – tillskrevs åsikter de inte hade. Om alla spelstudenter fått uppleva 

artefaktens icke-interaktiva cutscene först är det möjligt att de visat en högre preferens för den 

än vad studiens slutgiltiga resultat visar – men det är då möjligt att de slutsatser som tagits 

med detta resultat som grund varit mindre pålitliga eftersom inga spelstudenter testade den 

version av artefakten som hade en interaktiv cutscene först. Det samma gäller fördelningen 

mellan män och kvinnor i de två grupperna. En så jämn fördelning som möjligt uppnåddes 

vilket bör minskat chanser till otillförlitliga resultat. Enda problemet var att det endast fanns 

en kvinnlig spelstudent, vilket resulterade i att Grupp 1 blev utan en kvinnlig spelstudent. 

Påverkan på slutresultatet bör dock varit litet, men vid en förnyad version av denna studie 

hade ett större antal kvinnliga deltagare varit att föredra. 
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Utöver detta hade det även varit intressant att kunna göra en mer detaljerat och välbalanserad 

artefakt. Även om vissa klagomål angående specifika delar av artefakten (exempel: 

tangenterna som användes för att styra spalerkaraktären) framfördes under intervjun, så var 

det ingen av studiens deltagare nämnde att artefakten i sin helhet var dåligt gjord. Flera av 

deltagarna nämnde att spelandet i sig var väldigt roligt. Det vore dock intressant att se vad för 

artefakt som skulle kunna skapas om den inte var gjord av en ensam Game Writer utan av en 

skara individer som alla hade olika inriktningar inom spelutveckling så som programmering, 

grafisk design, ljud design eller nivå design. Det är troligt att en artefakt skapad av en större 

mer varierad grupp individer hade haft långt högre kvalitet, speciellt med tanke att artefakten 

inte hade något ljud implementerat. Hur detta påverkat resultatet är svårt att säga, men det 

är möjligt att passiva cutscenes vore mer uppskattade om det fanns musik eller hörbar dialog 

att fokusera på. 

6.2.2 Diskussion om resultat 

I studiens resultat kan ses klara tecken på att spelarnas förväntningar på vad spelet ska 

innehålla kan påverka hur de känner för en cutscene. Inom ett plattformsspel föredras 

cutscenes med någon form av quick-time events över cutscenes där spelaren får vara 

stillasittande en längre stund, vilket stämmer överens med vad Cheng (2007) föreslår. Även 

om ingen av deltagarna förkastade den cutscene som var icke-interaktiv kommenterade flera 

av dem att den inte riktigt passade in. Det kan ha att göra med att interaktiva cutscenes skapar 

en känsla av agens som inte finns i icke-interaktiva cutscenes (Cheng 2007). 

Eftersom artefakten tog formen av ett plattformsspel är det dock svårt att säga om artefakter 

baserade på andra genrer skulle visa samma eller liknande resultat. I rollspel och andra mer 

berättelse inriktade genrer händer det att en cutscene visar något som inte alls är i närheten 

för den spelarstyrda karaktären, som Lee Sheldon påpekar i sin bok (2004:76–77). Att göra 

en sådan cutscene interaktiv skulle troligtvis bryta spelarens immersion mer än att sitta 

igenom en icke-interaktiv cutscene. Spelet Mass Effect (2007) är ett exempel på detta: en av 

spelets cutscenes visar en konversation mellan två av spelets antagonister som utspelar sig 

många solsystem från var protagonisten befinner sig. Att göra en sådan cutscene interaktiv 

skulle säkerligen vara underhållande men det är möjligt att det går emot vad vi vet om 

konventionell speldesign.  

Det verkar som att vissa oskrivna regler om cutscenes finns där av en anledning, och vilken 

genre som spelet tillhör påverkar även hur spelets cutscenes är utformade. Utöver genren kan 

också temat eller spelmekaniken påverka. Till exempel om Mass Effect (2007) varit ett spel 

med en distinkt komisk ton hade det kanske inte varit så underligt om man som spelare fått 

en chans att få två av spelets antagonister att börja slåss i en interaktiv cutscene. Eftersom 

spelets ton inte är fullt så komisk så implementerades heller ingen sådan spelmekanik. 

Den forskningsetik som används under en sådan undersökning är också viktig att vara 

medveten om eftersom den kan påverka studiens resultat beroende på hur den används eller 

är formulerad. Information om vad studien handlar om är alltid vital för de svarande, men 

den kan potentiellt påverka deras reaktioner, svar och upplevelse överlag. En individ som 

informeras om att hen ska delta i en undersökning som syftar på att utreda vilken form av 

cutscene som bäst passar in i ett plattformsspel kommer anpassa sina förväntningar till att se 

artefakten ur en plattformsspelares synvinkel. Om deltagarna istället blir informerade om att 

studien ska utreda vilken form av cutscene som bäst passar in i spel överlag är det möjligt att 

deras svar blir annorlunda. Hur mycket deltagarna informeras upp, samt hur specifik 
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informationen är kan därför användas för att påverka utkomsten, oavsett om själva artefakten, 

observationen och intervjufrågorna är desamma.  

Ett exempel på detta är den information de gavs om artefaktens upplägg. Deltagarna fick klar 

information om antalet banor de skulle spela igenom, när det skulle komma en cutscene, samt 

vag information om hur artefaktens cutscenes såg ut. Den sortens information är inte något 

som spelare vanligtvis ges första gången de spelar ett spel. Då vet de sällan när de ska få 

uppleva en cutscene (även om observanta och erfarna spelare möjligtvis kan lista ut när det 

kommer hända). Det är full möjligt att detta påverkade spelarnas upplevelse, även om det inte 

var någon som kommenterade på det. 

Eftersom antalet deltagare i denna studie var förhållandevis litet är det möjligt att resultatet 

är missvisande och att åsikterna hos de som deltog i denna undersökning är en minoritet i 

spelvärlden. Det är också möjligt att utfallet hade varit helt annorlunda om antalet kvinnor 

jämtemot männen varit lika, eller om variationen inom deltagarnas åldrar varit större. 

Kvinnor är trots allt en väldigt stor del av all spelare i världen, proportionerligt sett mycket 

större än de var i denna undersökning. Det samma är sant för personer under 20 år eller över 

30. Dessa representerar en stor del av alla spelare. Samtidigt kan resultatet tolkas som 

någorlunda troligt.  

Den stora variationen i könstillhörighet och ålder inom spelare världen över är sannolikt inte 

lika stor som variationen bland spelarens attityder och vad de letar efter inom en viss genre. 

Därför är det även möjligt att resultatet blivit missvisande även om ett större antal deltagare 

med mer variation deltagit i studien. Alla individer är inte lika intresserade av samma sorts 

spel: de som älskar plattformsspel kanske inte har mycket intresse för rollspel och vice versa.  

Om alla världens miljoner spelare fick spela igenom ett plattformsspel med flera olika 

variationer av cutscenes och sedan svara på frågor om vad de skulle föredra, måste man som 

ansvarig för studien fråga sig hur många som svarar att de föredrar en viss form av cutscene 

eftersom de tror att de passar in i ett plattformsspel och dess, och hur många som svarar att 

de föredrar en viss form av cutscene eftersom de är vana vid den eller själv vill se den i ett spel 

- oavsett genre. Och vilka är det då som har rätt i frågan och borde vara de man lyssnar mest 

på? Sannolikt är svaret att det inte finns något helt rätt svar. Om spelutvecklarna alltid utgår 

från att majoriteten har rätt och anpassar sina spel därefter så finns risken att variation inom 

spel försvinner, att genrerna smälter samman, och att spelutvecklarna utvecklar spel som de 

själva egentligen inte är intresserade av. Om spelutvecklarna å andra sidan väljer att ignorera 

de svar som de inte anser var anpassade för plattformsgenren så slutar det med att hela 

undersökningen visar sig vara ett slöseri med tid, att spelutvecklarna ignorerar potentiella 

fans, och att de enbart går efter sin egen åsikt för vad ett plattformsspel bör vara. En 

balansgång mellan de två extremerna bör då kanske vara att föredra – förutsett att 

spelutvecklarna har undersökt motiven bakom de svarandes preferenser. 

Oavsett vad som är rätt visar de deltagande i denna studie på åsikter som går emot mycket i 

resten av spelbranschen, där spel som Telltale Games Game of Thrones (2014) och The 

Walking Dead (2012) har funnit en marknad för spel som innehåller markant mindre aktivt 

spelande än vad som länge varit standard inom spel. Både Telltale Games och min artefakt 

innehåller interaktiva cutscenes, men den stora skillnaden är att kontexten är helt annorlunda. 

Deltagarna i studien fick spela igenom ett plattformsspel med en interaktiv cutscene. Större 

delen av deras tid togs upp av fullt aktivt spelande där de hade full kontroll över 

spelarkaraktären.  
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Telltale Games gör å andra sidan spel som består av nästan inget utom interaktiva cutscenes, 

och deras spel har visat stor framgång de senaste åren. Det är möjligt att detta beror på att 

antalet spelare ökar och att nya genrer inom spelbransch skapas för att tilltala det ökande 

antalet spelare som vill spela igenom vad som kan jämföras med interaktiva filmer. Det är 

dock tveksamt om samma grupp med spelare vore intresserade av att lägga tid och pengar på 

att spela igenom interaktiva filmer i ett plattformsspelsformat. 

Det är dock möjligt att spelarnas intresse för att spela igenom en följd av interaktiva cutscenes 

i ett plattformsspelsformat vore större om karaktärerna och miljön i plattformsspelet hade 

mer karaktär och karaktärisering än de har i min artefakt. Spelet Thomas Was Alone (2012), 

som min artefakt baseras på är ett plattformsspel som blev väldigt framgångsrikt inte genom 

revolutionär spelmekanik, utan eftersom spelet hade charm och gav sina karaktärer 

personlighet, motiv och karaktärisering. Med hjälp av en berättarröst gjord av Danny Wallace 

lyckades spelet göra spelare fästa vid en grupp abstrakta figurer.  

Det finns därför teoretiskt sett ingen anledning varför ett grafiskt äventyrsspel baserat på 

plattformsgenren inte skulle vara framgångsrikt. De allra första äventyrsspelen bestod enbart 

av text, vilket visar att det snarare handlar om att skapa en engagerande berättelse än ett 

grafiskt makalöst spektakel och cutscenes anses av många vara gjorda för att förmedla en 

berättelse, interaktiva eller inte (Salen & Zimmerman 2004:419). En viktig slutsats att dra är 

nog att agens inom spel – spelarens känsla av att kunna påverka utkomsten – är något som ät 

utomordentligt viktigt när det gäller att skapa spel som använder många cutscenes. Det är 

möjligt att cutscenes i sig inte stör spelaren, enbart känslan att de inte spelar någon roll vad 

som händer i dem. Detta skulle i så fall förklara varför Telltale Games är en så framgångsrik 

spelstudio. Deras spel är moderna experiment i skapandet av cutscenes med agens, likt vad 

Cheng (2007) skriver om och vad som nämns i avsnitt 2.4. Om Agens är en vital del av att göra 

framgångsrika cutscenes så är det möjligt att infoga cutscenes i vilken spelgenre som helst – 

förutsett at dessa cutscenes innehåller någon form av interaktivitet. Eftersom det är svårt (eller 

omöjligt) att skapa agens i en situation där spelaren inte kan påverka spelet, så borde passiva 

cutscenes utan interaktivitet vara något som inte passar in. Dessa åsikter antyddes lite under 

undersökningen (se avsnitt 5.2), men var inte något som hamnade i fokus under intervjuerna.  

 

 

 

6.3 Framtida arbete 

Det främsta arbetet som kan göras med just denna artefakt vore att testa på långt fler individer, 

främst för att få en större bredd i målgruppen. Hur skulle resultatet se ut om det var ett större 

antal kvinnor? Ett större antal svarande över 50? Sådana frågor och svar skulle kunna ge 

mycket information som just nu saknas. 

Man skulle även kunna göra undersökningen mer fokuserad. Vad för information skulle kunna 

utvinnas om man enbart fokuserade på att samla information från spelare som fokuserar på 

plattformsspel. Skulle deras svar skilja sig från en grupp av deltagande som visar preferens för 

andra genrer?  
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Det är dock troligt att om deltagarna endast var plattformsvirtuoser skulle deras krav på 

artefakten vara högre. Eftersom artefaktens mål är att skapa immersion hos spelaren skulle 

dess spelmekanik och möjligtvis också skala behöva ses över och ändras. För att göra en rättvis 

bedömning skulle då gruppen av deltagare med flera olika preferenser behöva spela igenom 

exakt samma spel. Annars skulle en jämförelse inte kunna göras.  

Men vid en framgångsrik undersökning riktad mot fans av plattformsgenren skulle företag 

kunna utveckla ett plattformsspel som kombinerar den mekanik som genren är känd för, med 

den berättarkonst som cutscenes är skapt för – och detta med den form av cutscenes som 

potentiella köpare föredrar. Det vore också möjligt att rikta marknadsföringen mot grupper 

som traditionellt inte köper plattformsspel, beroende på vad svaret blir för den andra 

undersökningen med deltagare som inte enbart bestod av fans av plattformsgenren. 

Samma metod kan användas för andra genrer. En artefakt som använder samma 

frågeställning och undersökningsmetod men tar formen av ett rollspel, äventyrsspel eller 

strategispel skulle kunna samla in liknande information som skulle kunna användas på 

liknande sätt. Förhoppningen är att dessa undersökningar, i kombination med den 

teknologiska utveckling som pågår inom spelbranschen, kan spela en roll i att skapa både 

spännande narrativ och intressant spelmekanik. Kanske kommer vi se en framtid där 

skillnaden mellan cutscenes och aktivt spelande har helt suddats ut och de två har blivit ett.  
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Appendix A -  Intervjuer 

Spelstudent 1 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Spelstudent 1: Jo, men det är väl alltid lite trevligt med plattformsspel. 

Jag: Varför? 

Spelstudent 1: Ja… varför… kul och lösa banor på olika sätt… det finns ju sällan 

ett plattformsspel som är ett annat likt. Kanske en roligare karaktär att hoppa 

med. Just på karaktärerna, de som pratade, hade det kanske varit lite kul om 

de såg lite roligare ut. 

Jag: Något mer du kan tillägga? 

Spelstudent 1: Nä, men det flöt på bra. Det var lite segt där i slutet på cutscenen, 

när man läser så fort. 

Jag: Du lade märke till inslaget av text i cutscenen. Hur skulle du säga att det 

påverkade dig? 

Spelstudent 1: Gick så fort, var lite svårt att läsa först… Nja... det var väl kanske 

placeringen på dem när man skulle trycka upp där, det kändes som om de 

skulle varit lite högre upp kanske. För de var under spelarna, det känns som 

om det inte var där man tittar. 

Jag: Hur skulle du annars beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Spelstudent 1: Det var väl när man fick fokusera på... när man skulle se om det 

kom någon text och på det sätt försökte vara beredd liksom. Den andra kanske, 

när man bara fick sitta och titta på, det kändes ju lite sådär halv tråkigt kanske. 

Även om man inte fick göra så mycket på den första så kände man sig 

åtminstone delaktig. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Spelstudent 1: Klart det kunde varit något svårare hopp eller något liknande. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Spelstudent 1: Nej, det var inget speciellt. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Spelstudent 1: Nej, det tror jag inte, jag hade nog reagerat på samma sätt ändå. 

 

Spelstudent 2 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Spelstudent 2: Ja det var kul, ville ju ta alla poäng, men blev lite besviken över 

att jag inte kunde ta alla poäng.  

Jag: Varför? 

Spelstudent 2: Vet inte. 
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Jag: Något mer du kan tillägga om din spelupplevelse? 

Spelstudent 2: Jag vet inte. Kontrollen var ju inte… det var ju lite svårt att få till 

hoppen ibland, men det kan ha varit eftersom jag var dålig. 

Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Spelstudent 2: Den första var nog sämre. Nej, vänta, den andra var nog sämre. 

Den första fick jag åtminstone göra någonting. Eftersom den andra bara var en 

bana kändes det mer intressant att faktiskt göra någonting. 

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Spelstudent 2: Jag vet inte. Man fick inte någon inblick i vad handlingen var, 

så det var svårt… det kändes som om det inte passade in med resten av spelet. 

Eftersom man inte fick någon backstory eller kontext innan. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Spelstudent 2: Det var ganska lätt. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Spelstudent 2: Nej, det gjorde jag inte... 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Spelstudent 2: Påverkar lite gör det väl. När du sitter och tittar på så blir det väl 

lite annorlunda. 

 

Spelstudent 3 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Spelstudent 3: Ja, plattsformsbitarna påminde mig väldigt mycket om 

klassiskt… det påminde mig lite om… vad heter det där spelet där blocken 

pratar? 

Jag: Thomas Was Alone. 

Spelstudent 3: Thomas Was Alone. Tänkte jag lite på, men under första 

cutscenen bröts flytet det lite, när man tappade kontrollen, och sedan var det 

samma sak igen, och under den andra cutscenen så förstod jag inte direkt att 

man behövde trycka på uppilen för att göra någonting. Det var lite lång text så 

det tog en stund att läsa igenom det, men då kände man sig lite mer engagerad 

igen. 

Jag: Vad gjorde dig engagerad? 

Spelstudent 3: Ja, det… det... för att vara ett plattformsspel tyckte jag det var 

ett stadigt tempo i det, det gick lagom snabbt och kontrollerna var bra. Jag 

tyckte flytet kanske försvann lite under första cutscenen när det inte hände 

något när man tryckte på knapparna. 

Jag: Du nämnde inslaget av text i cutscenen. Hur skulle du säga att det 

påverkade dig? 
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Spelstudent 3: Jag tyckte den var lite lång, man blev lite halvt stressad att läsa 

igenom det när det avslutade sig självt och försvann. Det hade varit bättre om 

det varit uppläst eller att fått läsa det i sin egen takt. 

Jag: Utöver det hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Spelstudent 3: Jag tycker om dem andra, där man får göra någonting, men jag 

tycker den borde vara tydligare med att säga vad det är man ska göra, det borde 

gå snabbare att förstå, för jag förstod den inte direkt, man annars skulle jag 

säga att den är roligare. Jag förstår inte riktigt varför cutscenen var som den 

var. Man kunde spelat själv genom banan tills man kommit till den där NPC’n 

som väntar på en och sedan borde cutscenen börjat där i så fall. Jag vet inte 

varför den börjar i början banan, för den är ju formad som en bana och den 

borde man ju kunna spela själv, rimligtvis. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Spelstudent 3: Det fanns ju ingen ”failstate” så det var ju inte svårt, men inte 

störde jag mig på att det var lätt. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Spelstudent 3: Jag tänkte inte på min omgivning alls, under spelets gång, 

förutom lite under första cutscenen, då jag märkte att jag inte påverkade spelet 

mera. Då lutade jag mig tillbaks och tänkte på att jag satt här. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Spelstudent 3: Om det varit för nöjes skull, en spelsession, så skulle jag 

antagligen ha spelat längre, men jag tänkte inte på det när jag spelade, så jag 

tror inte det påverkade när man spelade. 

 

Spelstudent 4 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Spelstudent 4: Tja, andra gången när jag körde det gick det lite lättare, då kunde 

man redan veta vilken väg man skulle ta så det gick lite snabbare, men man fick 

som sagt första gången sitta och kika lite i förväg för att lista ut lite hur man 

skulle åka, och jag märkte då att man inte kunde ta alla till exempel. 

Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Spelstudent 4: Första gången jag kom in... eller, i den första förstod jag inte 

först att det var en sekvens, jag trodde… först och främst trodde jag nästan att 

det var en bug, ”varför glider jag, vad händer nu, jag kan inte kontrollera mig 

själv” men sen så började jag fatta att det ska vara så här, det är en form av 

cutscene, och sedan såklart när [den lila kuben] pratade då fick jag konfirmerat 

för mig att jag bara skulle titta på liksom. Jag hade väl kanske föredragit om jag 

själv tagit mig ned till honom, för jag förstod inte riktigt syftet med att jag skulle 

titta på medans jag åker hela vägen. Eller att man kommer fram till honom 

direkt eller något sådant. Men den andra gången var det lite interaktivt, så det 

tyckte jag var kul för det var något helt annat, då skulle man genom klickningar 

samla upp [poängkuberna]. 
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Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Spelstudent 4: Jag skulle påstå att det ger lite mer känsla för spelet. När jag 

först spelade tänkte jag att det bara var mekanik, jag behöver inte ens titta på 

estetiken eller någonting, allt är bara miljöer där jag är en annan plupp liksom. 

Men sen när den började prata tänkte man ”ok, är det här någon levande 

varelse” så det fick lite mer karaktär i sig. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Spelstudent 4: Jag skulle inte säga att det var svårt egentligen. Det var bara att 

jag… det var ju nya mekaniker och kontroller som man skulle läras sig, känna 

”hur högt hoppar jag, hur snabbt åker jag”, och lite så. Så första nivån var man 

kanske lite ringrostig – och så brukar jag köra med vänsterhanden, med W-, A-

, S-, D- och är lite långsammare med högerhanden, skulle jag våga påstå… 

men… så svårt var det inte, bara lite klurigt när man fick sitta och kika [efter 

den mest effektiva vägen]. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Spelstudent 4: Nja, inte så mycket… på den sista nivån som man spelade själv, 

då jag märkte att man inte kunde ta alla då blev jag väldigt fokuserad på att ta 

så många som möjligt liksom, men annars var det lite sådär. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Spelstudent 4: Man har lite i bakhuvudet att du sitter där, och undrar lite över 

vad du vill få ut av det här: vad du sitter och kollar på. Det skulle jag verkligen 

säga påverkar, för då tänker man ”ska jag göra det så fort jag kan, eller vad vill 

han se?” Så man kommer lite i dem banorna, så man undrar om man ska 

försöka göra det på ett annat sätt än vad man gjort annars. 

 

Spelstudent 5 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Spelstudent 5: Jag kom och tänka på ett gammal mysigt spel. Och det fanns ju 

något intresse, eftersom jag ville ta poäng. Så det fanns det ju. I det stora hela 

skulle jag säga att det var bra flyt, och att det inte var spelets fel om jag åkte fast 

vid vissa ställen, utan att det snarare var jag. 

Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Spelstudent 5: Jag tror att jag inte riktigt visste vad som hände. Den första 

[tanken] var att jag inte riktigt kunde kontrollera mig själv, förutom att jag 

kunde beordra när den skulle gå. Och när den säger att jag inte kan gå förbi, så 

funderar jag på om den säger så för att jag inte har tillräckligt mycket poäng, 

eller om det inte är aktuellt och det är något annat som gör att jag inte kan gå 

vidare. Och i den andra [av artefaktens cutscenes] så är det lite samma där, att 

jag inte kan bestämma vad som händer, och då är jag också lite förvirrad över 

vad som händer, och när jag då kunde ta mig förbi undrade jag om det var för 

att jag hade tillräckligt poäng, men jag glömde räkna hur mycket jag hade. Och 
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jag tror att jag hade mindre poäng den andra gången än den första gången. 

Intressant i vilket fall. 

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Spelstudent 5: Det enda jag tänkte på under den andra delen, innan dörren, var 

att jag hade svårt att läsa. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Spelstudent 5: Jag tänkte bara att på sista banan, om man fuckar upp så kan 

jag inte ta mig tillbaka, nej! 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Spelstudent 5: Nej. Miljön påverkade mig inte. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Spelstudent 5: Jag tror att studien påverkade hur gärna jag ville ta de små 

kuberna 

 

Spelstudent 6 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Spelstudent 6: Väldigt rakt fram. Inte så mycket att tänka på. Lite tanke på hur 

man skulle göra för att få poängen. Sen vet jag inte om de var viktiga… Men det 

var kul att se siffror öka. 

Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Spelstudent 6: De var roliga, det lite intressanta var att man fick starta om 

spelet igen. 

Jag: Några andra tankar om spelets cutscenes? 

Spelstudent 6: Vet inte. Det var väl trevligt att kunna göra någonting under den 

andra cutscenen, samla in poäng… men jag kunde smala in poäng under den 

första med. Men jag hade inte kunnat samla in de på de andra om jag inte 

hoppat, vilket var en tanke när jag började den sista banan ”hur ska jag samla 

in de här, jag kan ju inte hoppa”, sen kom det upp text där det stod att jag kunde 

det. 

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Spelstudent 6: Jag tyckte det funkade bra. [Den spelarstyrda karaktären] blev 

ju långsammare, så det funkade ju bra. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Spelstudent 6: Det var ju lätt. Det beror väl på hur stor vikt poängen har. Just 

nu känns det som om de inte har någon vikt alls för att man ska ta sig till 

dörrarna, så det var ju ganska lätt. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Spelstudent 6: Nope. 
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Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Spelstudent 6: Det funkade ju bra, vet inte vad jag skulle känna. 

 

Icke-spelstudent 1 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 1: Jag skulle ha mina lådor. Jag skulle ha mina poäng. 

Jag: Har du några andra tankar om din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 1: Jag tyckte det var ett jätteroligt spel. När jag kom fram till 

snubben som pratade, det var roligt. 

Jag: Det var ju under en av spelets cutscenes. Hur skulle du beskriva din 

upplevelse av spelets två cutscenes? 

Icke-spelstudent 1: Den andra var ju mer interaktiv, så även om jag inte han 

med där i början, så kändes det ju kul att vara lite delaktig. 

Jag: Några andra tankar om spelets cutscenes? 

Icke-spelstudent 1: Vet inte riktigt. Jag tyckte om spelet. Och spelets cutscenes. 

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Icke-spelstudent 1: Det tyckte jag var bra. Det gav ju ännu mer känsla i spelet 

än om det inte varit någon text. Det gav det ju mer mening med det. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Icke-spelstudent 1: Det var ju lätt. Det beror väl på hur stor vikt poängen har. 

Just nu känns det som om de inte har någon vikt alls för att man ska ta sig till 

dörrarna, så det var ju ganska lätt. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Icke-spelstudent 1: Nej. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Icke-spelstudent 1: Det sätter ju press på mig att jag skulle prestera. 

 

Icke-spelstudent 2 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 2: Enkelt spel. Retro. 

Jag: Har du några andra tankar om din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 2: Jag vet inte. Inte så avancerad grafik. Tämligen enkelt. 

Väldigt plattformig. 

Jag: Jag märkte att du valde att samla in många av poängkuberna. Varför? 

Icke-spelstudent 2: Det ger mer poäng. Man vill ju ha mer poäng. 

Tävlingsmänniskan! 
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Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Icke-spelstudent 2: Föredrog den där man fick klicka. Den som var interaktiv. 

Jag: Några andra tankar om spelets cutscenes? 

Icke-spelstudent 2: Nja. Inte riktigt. 

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Icke-spelstudent 2: Det är kul att läsa lite. Ger en till dimension till spelet, det 

blir inte bara att klicka, klicka, klicka, utan man får lite som en story. 

Jag: Du har redan sagt att spelet var enkelt. Har du något mer att säga om 

spelets svårighetsgrad? 

Icke-spelstudent 2: Nej, det var enkelt, helt enkelt. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Icke-spelstudent 2: Nej faktiskt inte, det tänkte jag inte på. Bara spelade spelet. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Icke-spelstudent 2: Bra. 

 

Icke-spelstudent 3 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 3: Jag blev frustrerad när jag inte nådde dörren först. Jävla 

ställe att sätta en dörr på. Men, när man väl fixade det så var det väl enkelt 

ändå. 

Jag: Störde det din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 3: Nja, var ju bara första banan, efter det gick det jättebra. 

Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Icke-spelstudent 3: Jag gillade den [interaktiva] cutscenen bättre, när man fick 

interagera, den tyckte jag passade bättre. Den [icke-interaktiva] tyckte jag inte 

passade in. 

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Icke-spelstudent 3: Jag blev förvånad först i cutscenen när det kom text. Då 

hann jag ju knappt läsa vad det stod. ”Tryck uppåt pilen” fattade jag ju sen, så 

då tänkte jag, ”jaha, det var det jag skulle göra”. Så det blev jag lite förvånad 

över. Men den cutscenen där jag fick trycka på uppåt pilen var roligast. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Icke-spelstudent 3: Ganska lätt när jag väl kom igenom dörren. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Icke-spelstudent 3: Nej, det skulle jag inte säga. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 
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Icke-spelstudent 3: Antar att du undrar hur det påverkade? Inte mycket. 

 

Icke-spelstudent 4 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 4: Det var ett ”basic” spel. Uppåt pil upp, höger åt höger, 

vänster åt vänster… Spelet svarade. Det påminde lite om Super Mario på åtta 

bitars. 

Jag: Märkte att du ville ta alla poängkuber på banan. 

Icke-spelstudent 4: Javisst, det stack i ögonen lite att jag inte kunde ta alla, för 

det var det jag var ute efter från första början. Första banan så kände jag att 

”antingen spelar jag bara igenom det eller så ska jag ta alla poäng” och då 

bestämde jag att jag ska ta alla poäng. 

Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Icke-spelstudent 4: Jo, du det gjorde dem väl. Den interaktiva speciellt. 

Däremot, om jag valt att ta så lite poäng som möjligt så hade jag tagit dem 

automatiskt på grunda av den [icke-interaktiva] cutscenen. 

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Icke-spelstudent 4: Det var roligt, det tyckte jag karaktär i spelet. Fast den 

första rutan var för snabb för mig att läsa, men när den kom andra gången då 

hann jag. Det var positivt. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Icke-spelstudent 4: Nä, men det var just med tangenterna på datorn, lite ovant 

först, men det släppte snabbt och då var det bra… så nä, inget svårt. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Icke-spelstudent 4: Kanske de första fem sekunderna då man satt här och 

tänkte på vad spelet handlade om, men det släppte ganska fort.  

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Icke-spelstudent 4: Man visste att du satt och tittade, så det var därför man 

ibland pratade. 

 

 

Icke-spelstudent 5 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 5: Rolig, men väldigt konstigt sätt att hoppa på. 

Jag: Kan du förklara? 

Icke-spelstudent 5: Du har svårt att känna mekaniken när du hoppar. Det 

känns som om det behövs något som skiljer åt när du hoppar. Om du hoppar 

sidledes märks det att du glider upp över kanten. Den problematiken är rätt så 
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synlig. Det är rätt så lätt att komma upp, men det är inte lätt att se vad din 

karaktär gör. 

Jag: Påverkade det dig när du spelade? 

Icke-spelstudent 5: Marginellt. 

Jag: Var det något annat du uppmärksammade under din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 5: Vissa av poängen är inte gjorde för att hämtas upp. Det 

finns två stället som är gjorda för att ge spelaren ett val över vilket håll du går, 

så det är inte meningen att du ska ta alla poängen. 

Jag: Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Icke-spelstudent 5: Om du ska ha med en icke-interaktiv cutscene måste den 

ha vettigt innehåll för att vara värd att ta med. Den interaktiva är lättare att 

komma undan med för där gör du saker, vilket gör att du inte har en cutscene 

på samma sätt. 

Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Icke-spelstudent 5: Det enda jag tänkte på var att när du får en interaktiv 

cutscene har du väldigt lite förvarnings tid innan du får veta vad som händer. 

Texten är lätt att läsa, det är vettig font, så lätt att ta till sig. 

Jag: Hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Icke-spelstudent 5: Nä, men det var just med tangenterna på datorn, lite ovant 

först, men det släppte snabbt och då var det bra… så nä, inget svårt. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Icke-spelstudent 5: Nej, det tycker jag inte att jag gjorde. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Icke-spelstudent 5: Det var inga problem. 

 

Icke-spelstudent 6 

Jag: Hur skulle du beskriva din spelupplevelse? 

Icke-spelstudent 6: Det blev lite speciellt eftersom det här bara är ett speltest, 

så man kände sig tvungen att tänka på allt, inte bara att man är inne helt i 

spelet. Så man är lite i ”analysmode”. Men det var kul tyckte jag. Lite för van 

vid annorlunda styrning, dock. 

Jag: Kan du förklara vad du menar? 

Icke-spelstudent 6: Ja… brukar använda W-, A-, S-, D-… måste nog spela mer 

för att få en riktig känsla för detta [spelet]. Lite annorlunda fysik än jag är van 

vid också. Gled den lite efter? 

Jag: Nej. Hur skulle du beskriva din upplevelse av spelets två cutscenes? 

Icke-spelstudent 6: Det var charmig dialog. Det är viktigt att det ska vara 

underhållningsvärde. Påminde mig lite om Telltale Games sätt att spela. Vad 

kallas det… quick-time events! 
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Jag: Hur påverkade inslaget av text dig, om något? 

Icke-spelstudent 6: Inte mycket. Den passade in... Passade utseende mässigt in 

i spelet. 

Jag: Jag märkte att du lutade dig bakåt vid den andra cutscenen och släppte 

tangenterna, men när texten dök upp så var du redo direkt. Kände du att det 

plötsliga uppdykandet av texten påverkade dig något? 

Icke-spelstudent 6: Jag blev mest positivt överraskad. Kände att det var roligt. 

Var inte lika roligt att bara sitta och kolla på när den åkte ned till texten i slutet. 

Roligare med interaktion. 

Jag: Utöver vad du nämnt, hur uppfattade du spelets svårighetsgrad? 

Icke-spelstudent 6: Det var mest det. Lite annorlunda styrning och gravitation. 

Inte sås svårt ändå. 

Jag: Tänkte du något på omgivningen när du spelade? 

Icke-spelstudent 6: Nej, det kan jag inte säga. 

Jag: Hur kändes det att delta i denna studie? 

Icke-spelstudent 6: Det var skoj. Först ville jag ta alla poäng, men sen kände 

jag att det orkar jag inte göra. 

 

 

 


