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Sammanfattning 
Ett område inom digital design som börjat få mer uppmärksamhet är upplevelsedesign. God 

användbar design är viktigt men människor har ett växande behov av att bli underhållna och 

engagerade genom digitala medier. Det har blivit mer relevant på senare tid då datatekniska 

produkter och tjänster blir allt vanligare i samhället.  Framförallt är det i hem- och fritidsmiljöer 

som det blivit vanligare. En naturlig följd av utvecklingen är att datorspelsbranschen växer. Den är 

nu i samma storlek som filmindustrin och det har blivit lika vanligt att spela datorspel som att titta 

på teve. Forskning om datorspel och spelupplevelse är därför intressant i närliggande 

ämnesområden såsom upplevelsedesign och interaktionsdesign. Det kan bland annat tillföra utökad 

kunskap om att på bättre sätt skapa engagemang och motivera handling. 

Något intressant med datorspel är fokuset på allt högre grafikkvalitet. Vi kommer kanske inom en 

snart framtid ha mycket svårt att skilja mellan grafik och verklighet. Frågan är hur denna utveckling 

ska betraktas? En del menar att det är negativt eftersom att andra spelelement får mindre fokus och 

prioritet. Ett sådant spelelement är spelatmosfär. Spelatmosfär är ett spelelement som på senare tid 

blivit allt mer universell och neutral för att passa en bredare spelardemografi. 

För att bedöma utvecklingen i datorspelsbranschen undersöktes hur spelupplevelsen påverkas av 

grafikkvalitet och spelatmosfär. Resultaten tyder på att utvecklingen i datorspelsbranschen kan 

bedömas som förnuftig och logisk. Samtidigt tyder resultaten på att det finns alternativa vägar för 

att skapa lika god spelupplevelse. Ett av dessa alternativ illustreras i slutet av arbetet i form av ett 

designförslag.    

Nyckelord
Datorspelsbranschen, spelindustrin, datorspel, PC-spel, casual-spel, spelgrafik, grafikkvalitet, 

närvaro, nischad, spelatmosfär, spelupplevelse, försjunkenhet. 
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1. Inledning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I inledningen presenteras arbetets ämnes- och problemområde, bakgrund och allmänna syfte. Det 

som tas upp är dels vad undersökningen handlar om, dels motiv och förklaring till varför 

problemområdet har valts, samt dels vad det övergripande syftet och nyttan med undersökningen är. 

I kapitel 3 preciseras syfte och frågeställning. Inledningen innehåller följande tre delar: 

1.1. Bakgrund, 1.2. Problemområde och 1.3. Allmänna syftet och nyttan.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.1. Bakgrund

Forskning inom informatik och digital design har karaktäriserats av fokus på användbarhet och 

användarcentrerad design i arbetsmiljöer, såsom kontor och sjukhus. Men idag har forskningen 

börjat fokusera mer på upplevelsedesign i fritids- och hemmiljöer (Fuchsberger, Tscheligi & Moser, 

2012, s. 1794). Denna utveckling beror till viss del på att datatekniska produkter och tjänster blir 

allt tillgängligare och vanligare i olika samhällsgrupper och kulturer. Till exempel har 

internetanvändning i världen mer än femdubblats mellan år 2000 och 2012 och spelindustrin har 

kommit upp i samma storlek som filmindustrin. (Internet World Stats, 2012; Jantke, 2006, s. 36). 

Det här arbetet handlar om hur olika spelelement i datorspel kan påverka spelares spelupplevelse. 

Datorspel har blivit ett stort globalt fenomen och en vanlig fritidssysselsättning bland miljontals av 

olika människor nationaliteter och samhällsgrupper. Det är vanligt bland såväl män som kvinnor 

som bland yngre och äldre (McGonigal, 2011, ss. 3, 37; Entertainment Software Association, 2013). 

En förklaring till att datorspelande blivit så populärt är att datorspel aktiverar fullt ut alla de 

neurologiska och fysiologiska system som ligger bakom lycka – uppmärksamhet, 

belöningscentrum, motivationssystem, samt känslo- och minnescentrum. Utifrån dessa anledningar 

kan spelforskning vara intressant och angeläget i ett större sammanhang och inom närliggande 

ämnesområden. Speciellt intressant kan det vara inom områdena interaktionsdesign och 

informatikfältet för att på bättre sätt kunna skapa engagemang och motivera handling. (Mitchell, 

2012, s. 1; McGonigal, 2011, s. 28; Lazzaro, 2009, s. 4).  
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Följden av att marknaden för datorspel växer och ökar i populäritet är att den demografiska 

sammansättningen i datorspel förändras. Nu finns det ett mycket större antal och bredare spektrum 

av spelare och datoranvändare än förut. Spelmarknaden har utvecklats till en massmarknad och 

lockar nu liknande heterogena publik som filmer och tv-program (McGonigal, 2011, s. 12; Kultima, 

2009, s. 58; Kultima & Stenros, 2010, s. 66; Tavinor, 2009, s. 7). Det har gått så långt att Scragg 

(2010) menar att datorspel blivit lika viktigt socialt, kulturellt och ekonomiskt som musik och film. 

Alla spelar datorspel idag helt enkelt förklarar han, såväl män som kvinnor och unga som gamla (s. 

73). 

Det speciella med datorspel är att de tenderar att ha mycket mer subjektiva systemkrav än 

traditionella datorprogram (Koepke, Brandon, 2013, s. 1). Den utvidgade spelardemografin medför 

därför vissa implikationer i datorspels design: dels att det behöver göras större avvägningar mellan 

olika kvaliteter och intressen, och dels att olika aspekter i grupper och kulturer behöver tas i 

beaktande (Stolterman & Löwgren, 2007, s. 103; Marcus, 2011, s. 7). Kultima med flera (2011) 

förklarar att i och med att digitala användargränssnitt blivit mer tillgängliga för en bredare publik, är 

det naturligt att datorspel anpassas för en mer heterogen spelarbas (s. 27). Ett exempel på det är den 

stora ökningen av minispel, så kallade ”casual”-spel. Casual-spel är relativt enkla lättlärda spel, i 

stil med med Tetris och Pac-Man som har blivit mycket vanliga. Spelstilen tenderar att vara ljus och 

barnvänlig. Enligt Kultima och Saarinen har casual-spel har blivit så marknadskraftiga och vanliga 

att det påverkar hela spektrat av datorspel idag. Ett tecken på att datorspel blivit mer ”casualiserade” 

är att de flesta sålda datorspel idag är lämpliga för alla att spela. Till exempel hade år 2010 enbart 3 

procent av alla datorspel en åldersrekommendation från 18 år. (Kultima & Saarinen, 2011, ss. 71-

72; Kultima & Stenros, 2010, s. 66; Mitchell, 2012, s. 35; Scragg, 2010, s. 74). 

Förändringarna i spelardemografin och spelmarknaden märks av ute i spelvärlden. Det märks till 

exempel av genom att datorspel upplevs som förenklade. I en gästkrönika på webbplatsen Wired har 

skaparen av Leisure Suit Larry-spelen, spelutvecklaren Al Lowe, kritiserat dagens datorspel. Han 

har skrivit följande:

När blev skicklighet passé?

När blev insinuationer onödiga?

När blev tänkande överflödigt?

(Lowe, 2012).   
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Lowes iakttagelse är kanske inte konstig med tanke på att 50 procent av datorspelen som blivit 

åldersmärkta av PEGI har fått en åldersrekommendation från 3 år. En minoritet av datorspelen, 16 

procent, har fått en åldersrekommendation från mellan 16 och 18 år (Pan European Game 

Information, 2008).

Datorspelsserien Diablo är ett annat exempel som visar att datorspel upplevs mer förenklade. 

Diabloserien består av Diablo (1996), Diablo II (2000) och Diablo III (2012). Grafikkvaliteten i 

Diablo III kanske tekniskt sett överträffar grafiken i Diablo I och II, men i flera andra avseenden har 

Diablo III förenklats mycket. Jan Sandbladh skriver i en artikel på IT-webbplatsen IDG.se om några 

förenklingar som gjorts i tredje spelet i Diabloserien: 

[...] en stor skillnad i hur du får och hanteras dina färdigheter under spelets gång. Detta har, 

på gått och ont, blivit mer automatiserat och linjärt [...] (Sandbladh, 2012).

En av orsakerna till att datorspel upplevs som förenklade är att spelmarknaden anpassas mer för en 

större och bredare spelarbas. Spelföretag kan generera högre intäkter på dett sätt då marknaden för 

casual-orienterade datorspel expanderar den demografiska basen och stimulerar spenderande 

(Entertainment Business, 2012, s. 349). Utvecklingen har gått så långt att spelutvecklare inte längre 

försöker nå spelare som inte spelar, utan de försöker nå spelare som redan spelar, fast ännu mer. 

Detta leder dock till vissa utmaningar och problem. Problemet är hur olika grupper av spelare ska 

hållas nöjda och engagerade med ett datorspel och samtidigt upprätthålla enhetliga upplevelser för 

alla (Falleja, 2009, s. 215; Nummenmaa, Kultima & Alha, 2011, ss. 98-99). Calleja (2011) har en 

liknande poäng och menar att nöje är ett känslotillstånd som varierar beroende på kontext och 

individ (s. 52). För spelutvecklarna är lösningen på detta problem enligt Falleja (2009) att lägga 

mindre resurser på nischade spelelement, eftersom dessa element skulle passa en mer begränsad 

andel av spelarna (s. 215). Problemet med denna lösning är att olika spelelement, såsom 

spelatmosfär och spelberättelse, kan bli mindre speciella och personliga. 

Något som inte förändrats av de senaste förändringarna i spelardemografin är datorspelsbranschens 

fokus på bättre och mer realistisk spelgrafik. Men det finns skepticism och tveksamhet kring att 

lägga stort fokus på realistisk spelgrafik. Enligt Lazzaro (2009) har den allmänna tron varit att bättre 

grafik är lika med bättre datorspel (s. 8). Men resultatet av en undersökning, gjord av XEODesign, 

visar att de flesta spelare inte vill ha bättre spelgrafik eller smartare AI (artificiell intelligens) (Ibid, 

s. 20). Ett antal teoretiker och designers har också kommit fram till samma slutsats och hävdar att 
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det inte är kraftig spelgrafik som gör ett datorspel intressant (Calleja, 2011, s. 140). Det verkar 

därför finnas andra spelelement förutom spelgrafik som gör datorspel intressanta. 

Sammanfattningsvis påverkas datorspel på två sätt av utvecklingen i datorspelsbranschen: dels 

casualisering, som får till följd att datorspel blir mer universella/neutrala för att passa en bredare 

publik, och dels fokuset på realistisk återgivning som leder till bättre och mer realistisk spelgrafik. 

Det är denna utveckling som är motiv till val av problemområde och det som undersökningen i detta 

arbete baseras på.

1.2. Problemområde 

”Är avancerad grafik värt besväret?” Detta är titeln på en spelartikel från spelwebbplatsen 

Gamespot. I artikeln är det två spelredaktörer som debatterar med varandra angående nyttan med att 

fokusera på realistisk grafik. Debatten handlar dels om den realistiska grafikens betydelse för att 

”sjunka in” i datorspel, och dels om att det kan finnas andra element förutom realistisk grafik som 

kan leda till samma slags känslor (Mc Shea & Watters, 2013). Mitchell (2012) nämner en person 

med liknande åsikt, Larry Kaplan, som är en av medgrundarna av spelföretaget Activision. Han 

menar att spelutvecklare lägger för stor vikt vid grafik och ljud, och glömmer bort att det är ”spelet” 

som gör ett datorspel roligt. Mitchell lägger även till att balansen i ett datorspel är viktigt (s. 84). 

Spelgrafiken är ofta den första aspekten av ett datorspel som fångar spelarens uppmärksamhet. Det 

är ofta genom den attraktiva spelgrafiken som spelare lockas till datorspel som de i annat fall inte 

skulle (Calleja, 2011, s. 140). Christoph Hartmann – VD på datorspelsföretaget 2K Games som 

bland annat utvecklat datorspelen BioSchock och Civilization V – menar i en intervju med 

GamesIndustry International att realistisk spelgrafik är ett mycket nödvändigt mål för att kunna 

öppna upp nya spelgenrer. Utan fotorealistisk grafik menar han är att det är svårt att skildra 

känslomässiga element som är vanligt i filmer, som till exempel sorg och kärlek (Brightman, 2012). 

Spelföretaget Cryteks VD, Cevat Yerli, har en liknande åsikt som Hartmann och menar i en intervju 

att grafiken är 60 procent av spelet (PCGamer, 2013).

Nitsche (2009) menar att en spelare kan bli försjunken i ett datorspel utan att nödvändigtvis känna 

sig ”närvarande” i den virtuella världen (s. 204). En liknande tanke har spelredaktören Scott Grant i 

en artikel där han kritiserar Hartmanns uttalanden om realistisk spelgrafik. Känslor kan uppstå av 

andra saker än enbart det visuella menar han, till exempel av att läsa en bok, gå på 

teaterföreställning eller lyssna på ett tal. Grant menar också att det överdrivna fokuset på realistisk 
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grafik medför skyhöga produktionskostnader, vilket i sin tur leder till att det blir för dyrt att lägga 

ner pengar på andra grundläggande element (Grant, 2012).

En uppfattning bland en del speldesigners menar Calleja (2011) är att utvecklingen mot allt mer 

realistisk spelgrafik görs på bekostnad av smart speldesign. Den här uppfattningen förklarar han 

ofta kommer från förespråkare av intressanta spelmekanismer, men det finns en annan viktig aspekt 

till varför många attraheras av datorspel. Många spelare attraheras av datorspel för att de vill 

uppleva en specifik, förpackad, erfarenhet, som till exempel att vara en Formel 1 chaufför, en 

prickskytt under andra världskriget, ledare över ett fotbollslag, eller en mordutredare (s. 146). 

Denna typ av spelupplevelse kallar Calleja för ”affective involvement” (emotionell involvering). 

Det handlar om att en spelare tillfälligt vill förflytta sina känslor till en mer önskvärd plats eller 

situation (Ibid, s. 136). 

En önskvärd plats och situation kan vara den stämningsfulla atmosfären i ett skräckspel, som i till 

exempel F.E.A.R. 2 och Left 4 Dead 2. Spänningen i dessa skräckspel skapas av bland annat mörka 

utrymmen och överhängande fara. Emotionell involvering kan även handla om att uppleva andra 

former av platser och situationer, till exempel de estetiskt vackra och fridfulla platser som går att 

finna i onlinespelet World of Warcraft (Ibid, s. 145). Emotionell involvering är alltså nära förknippat 

med den allmänna spelatmosfären och stämningen som ett datorspel förmedlar.

Nitsche (2009) tar upp ett liknande problem som Calleja när han diskuterar engagemang i virtuella 

3D-världar. För att få datorspel att kännas engagerande och stimulerande brukar det behövas inslag 

av element som dramatiserar innehållet. Några exempel på sådana element är: förvrängning, 

överraskningar, desorientering, rytm och tajming (s. 228). Det intressanta med denna, till viss del 

kanske ”orealistiska”, typ av element är att de kan bidra till mer spänning utan att nödvändigtvis 

kräva hög grad av realistisk spelgrafik. 

Ett problem med att utveckla god spelatmosfär i datorspel är förändringen i spelardemografin. 

Datorspelande har blivit ett globalt fenomen, ungefär som tevetittande. Det har kommit att bli en 

universell form av massmarknad och underhållning. Konsekvensen av denna utveckling är att 

spelutvecklarna lärt sig att lägga mindre resurser på nischade spelelement som skulle passa en mer 

begränsad andel av spelarna (Tavinor, 2009, s. 7; Falstein, 2009, s. 215). Problemet med mindre 

nischade spelelement är att det kan innebära mindre emotionell involvering eftersom just det är nära 

förknippat med den allmänna spelatmosfären och stämningen (Calleja, 2011, ss. 136-146).  
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1.3. Allmänna syftet och nyttan

I problemområde togs det upp att spelgrafiken blir allt bättre och mer realistisk. Samtidigt blir även 

datorspels spelatmosfär och stämning mer och mer universell för att locka fler spelare. Det är med 

utgångspunkt i detta som det allmänna syftet är att undersöka och jämföra spelupplevelsen i två 

olika typer av datorspel: den ena med mer tonvikt i grafikkvalitet och den andra med mer tonvikt i 

spelatmosfär. På vilka olika sätt påverkar spelatmosfär och grafikkvalitet spelupplevelsen? I 3. Syfte 

klargörs och preciseras syftet med undersökningen mer.

Den vetenskapliga nyttan med undersökningen är att den kan tillföra mer kunskap till 

informatikfältet och spelforskningen. Den kan tillföra kunskap kring området som Calleja (2011) 

kallar för emotionell involvering, vilket handlar om att uppleva en plats eller situation i ett datorspel 

som har en viss typ av stämning (s. 145). Speciellt kanske undersökningen kan bidra till en utökad 

förståelse för hur olika typer av spelatmosfärer främjar olika typer av spelupplevelser (Ibid, s. 140). 

Undersökningen kan ge ett perspektiv av hur spelatmosfär står i förhållande till grafikkvalitet. Detta 

har en utomvetenskaplig nytta också, därför spelutvecklare har ofta grafikkvalitet som hög prioritet 

och lägger ner mycket resurser och fokus på det (Mitchell, 2012, s. 84). En nytta med 

undersökningen kan därför vara utökad förståelse kring huruvida nischad spelatmosfär kan vara ett 

alternativ till hög grafikkvalitet för att frambringa goda spelupplevelser. Detta har också en bredare 

relevans för informatikområdet och dess delområden. Till exempel för interaktionsdesign och 

upplevelsedesign, som ofta handlar om hur användargränssnitt kan designas för bättre upplevelse.   
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2. Teori
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Teoridelen innehåller följande delar: 2.1. Datorspelsbranschen, 2.2. Grafikkvalitet, 2.3.  

Spelatmosfär och 2.4. Spelupplevelse och försjunkenhet.  I teoridelen redovisas tidigare forskning 

och uppgifter som finns inom områdena datorspelsbranschen, grafikkvalitet, spelatmosfär samt 

spelupplevelse och försjunkenhet. Dessa områden är relaterade till problemområdet som togs upp i  

inledningen. Problemområdet handlar om att spelgrafiken blir allt mer realistisk, samtidigt som 

datorspels spelatmosfär och stämning blir mer och mer universell, och neutral för att nå ut till fler 

spelare. Den framtagna informationen i teorin granskas, utvärderas och sammanfattas också för att  

visa vilka teoretiska utgångspunkter som undersökningen utgår från. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.1. Datorspelsbranschen

Spelgrafik
Något märkligt med dagens marknadsföring av datorspel menar Ruggill & McAllister (2011) är att 

den fullständigt mystifierar det omfattande arbete som ligger bakom spelgrafiken. Budskapet i 

marknadsföringen brukar vara i stil med: ”banbrytande grafik” och ”hyperrealistiska spelvärldar”. 

Trots det omfattande arbetet med hög grafikkvalitet kommer spelgrafiken, enligt Kim Libreri, VFX 

Supervisor på Industrial Light & Magic, att fortsätta utvecklas så långt att det kommer att bli 

omöjligt att skilja mellan grafik och verklighet år 2022 (Makuch, 2012). Datorspelsutvecklaren och 

grundaren av företaget Epic Games, Tim Sweeney, tror också att datorspelen kommer att ha 

fotorealistisk grafik inom 10-15 år. Men han ser ett visst problem. Problemet ligger i att simulera 

mänsklig intelligens och beteende: animation, rörelser, interaktioner med spelkaraktärer, och 

konversationer med spelkaraktärer. Saker som dessa känns fortfarande väldigt onaturliga och 

orealistiska i dagens datorspel menar han. För att uppnå perfekt fotorealistisk grafik krävs perfekta 

realistiska spelkaraktärer, och detta i sin tur kräver i princip att mänskliga hjärnan och nervsystemet 

kan simuleras i datorn (Edwards, 2009). 

Genom att titta på hur spelgrafiken hittills har utvecklats i olika datorspelsserier kan det gå att få en 

föraning om hur spelgrafiken kommer att fortsätta utvecklas. Titta exempelvis på PC-rollspelsserien 

The Elder Scrolls, och jämför spelgrafiken mellan The Elder Scrolls III: Morrowind (2002) och The 

Elder Scrolls V: Skyrim (2011). Detta är ett exempel som illustrerar hur spelgrafiken kanske 

kommer att fortsätta utvecklas. Jämför Figur 1 med Figur 2. 
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Figur 1. The Elder Scrolls III: Morrowind, från 2002. Det tredje spelet i spelserien Elder Scrolls 

har kanske inte lika fotorealistisk grafik som det femte spelet i spelserien, däremot har det flera gånger 

lägre systemkrav. Bilden är publicerad under creative commons licens (2007). © Bethesda Softworks.   

Figur 2. PC-rollspelet The Elder Scrolls V: Skyrim, från 2011. Detta spel i Elder Scrolls-serien kan 

rimligtvis sägas vara mer fotorealistiskt än föregångaren från 2002, men, på bekostnad av högre 

systemkrav. Bilden är publicerad under creative commons licens (2011). © Bethesda Softworks.
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Något som inte direkt syns på bilderna är systemkraven. Det första spelet från 2002 har 

rekommenderade systemkrav på bland annat: 800 Mhz eller snabbare Intel Pentium III eller AMD 

Athlon processor, och 256 MB RAM (Planet Elder Scrolls, 2010). Spelet från 2011 har följande 

rekommenderade systemkrav: Intel/AMD Quad-Core processor och 4 GB RAM (Ibid, 2011). I en 

annan spelserie där det går att se ett liknande mönster är Fallout-serien. De rekommenderade 

systemkraven för Fallout 2 (1998) i spelserien är 32 MB RAM och 150 MB hårddiskutrymme, 

samtidigt är grafikkvaliteten inte jättehög: upplösning 640x480, och färgdjup 256 färger (System 

Requirements, 2013). I Fallout: New Vegas (2010) är rekommendationen 2 GB RAM och grafikkort 

med minst 512 MB RAM (Ibid). Det här visar att samtidigt som spelgrafiken blir mer och mer 

realistisk, blir också systemkraven högre och högre.

Spelgrafikens utveckling påverkar kanske många datorspel, men inte alla. Minecraft (2009) är ett 

exempel på ett datorspel med låg grafikkvalitet som slagit igenom rejält. Minecraft är ett av de mest 

sålda PC-spelen genom tiderna och har fått över 15 miljoner sålda kopior enligt en artikel från 

Gamespot, januari 2013 (Makuch, 2013). Det intressanta med datorspelet Minecraft är att det visar 

att det är möjligt för datorspel med låg grafikkvalitet att generera hög omsättning.  

Förändrad spelardemografi
En pågående utveckling är att fler och fler kvinnor börjar spela datorspel och arbeta inom 

datorspelsbranschen. Cecil (2013) förklarar att målgruppen för datorspel breddats enormt och nu är 

datorspelande inte bara förknippat med tonårskillar. Den snabbaste växande gruppen som börjar 

spela datorspel är kvinnor över 18 år meddelar han. Cecil säger också att denna grupp utgör nu en 

större andel datorspelare än den stereotypiska – killar i åldern 18 år eller yngre.   

Enligt statistik från Entertainment Software Association är 47 procent av alla spelare kvinnor, och 

kvinnor över 18 års ålder är en av branschens snabbast växande spelarbas (2012). Andra rapporter 

får fram liknande siffror. I en rapport från Interactive Software Federation of Europe (2012) skrivs 

det att 45 procent av spelarna är kvinnor. Det finns många äldre spelare också, 11 procent är enligt 

rapporten mellan 55 och 64 år (s. 11).       

Några spelelement som kan komma att bli allt vanligare i datorspel ju mer inflytande kvinnor får är 

mindre döda och förstöra, mer hantverk och skapande, samt möjligheten att spela med och inte mot 

varandra (Hoffmann, 2012). I artikeln ”Why Women Gamer Numbers Are Skyrocketing” berättas 

det att utvecklingen lett till att det idag inte är helt lätt att dela upp PC-spel enligt huruvida spelen är 
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avsedda för män eller kvinnor (Deepanshu, 2013). Det som är intressant med denna utveckling är 

att det är tecken på att ju mer mångfacetterad spelarbasen blir desto mer hybrida blir datorspel.

I Sverige är utvecklingen i datorspelsmarknaden liknande som den i USA. Datorspelsbranschen 

(2012) i Sverige meddelar om en rapport som visar följande uppgifter: 

• 62 % av Sveriges online-befolkning i åldrarna 16 till 64 spelar.

• Varav 47 % av kvinnorna och 53% av männen

• 47 % av föräldrarna spelar med sina barn

• Smartphones är den vanligaste spelmetoden

• 76 % spelar online

Ovanstående uppgifter är intressanta därför det visar att datorspelande är socialt utbrett och blivit en 

vanlig sysselsättning hos människor i samhället, även bland traditionella icke-spelare som äldre och 

kvinnor (Jenkins, 2006, ss. 1-2). En annan aspekt är att datorspel brer ut sig tekniskt och är mer 

tillgängliga; vi spelar mer online och vi kan nästan spela överallt genom mobila enheter, såsom 

smartphones.  

  

Casual-spel
En betydelsefull anledning till att datorspel lockar till sig traditionella icke-spelare är på grund av 

att datorspel transformeras genom ökad nätverksanslutning och mediekonvergens. Det här har lett 

till utvecklingen av fenomenet ”casual revolution”. För datorspel innebär detta fenomen att 

spelgenrer hybridiseras och växer snabbt. Fenomenet innebär en stor ökning av casual-spel (Hjort, 

2011, ss. 29, 127).  

Casual-spel är enkla lättlärda vardagsspel (likt Tetris och Pac-Man). Det är särskilt kvinnor och 

äldre som fastnar för dem. Enligt en rapport från Think: act content är mellan 55 och 75 procent av 

casual-spelarna kvinnor. Dessutom tenderar spelarna att vara något äldre än spelarna i de 

traditionella datorspelen. Ett av recepten för casual-spels framgång är att de oftast betonar 

familjevänliga element och inte inkluderar våldsamma inslag (Hjort, 2011, s. 127; Wolverton, 2007; 

Berger, 2012, s. 5). Några andra fördelar med casual-spel förklarar MacDonald med flera (2012) är 

att, till skillnad mot traditionella datorspel levererar casual-spel en mycket mer tillgänglig 

spelupplevelse. Den är mer social, mindre isolerande och erbjuder omedelbara belöningar i 
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jämförelse med andra mer komplexa datorspel (MacDonald, Frucci & Roth, 2012, s. 5)    

Ett problem med casual-spels popularitet är att det påverkar de stora ”seriösa” datorspelen. Hjort 

(2011) förklarar att det som en gång var hardcore-spelarnas specialområde, MMO-spel (massively 

multiplayer online), har nu blivit casualiserade och vanlig sysselsättning för miljontals sociala 

medie-användare (s. 48). Ett exempel på ett MMO-spel som blir mer casual är Blizzards massiva 

onlinespel World of Warcraft. En före detta lead designer för World of Warcraft, Tom Chilton 

berättar följande:

We struggle with getting players through the first 30 minutes because the audience that we get 

for new players becomes increasingly more casual over time (Langshaw, 2011).

Chilton menar att de kämpar med att förenkla spelets första 30 minuter, av anledningen att allt 

större andel av de nya spelarna är casual-spelare. Han fortsätter med att säga följande:

They struggle with the very basics of controlling the camera in a 3D space, moving their character, 

and often, they are unfamiliar with RPG concepts such as looting a monster after you kill it (Ibid).

Chiltons poäng är att många delar av spelet behöver förenklas mer eftersom många typiska 

rollspelskoncept är okända för casual-spelare. Vad beror denna utveckling på? Svaret är logiskt. 

Enligt Gamereactor är trenden tydlig: Casual-spel vinner mark. Undersökningar visar att 

datorspelare blir allt mindre benägna att köpa ”seriösare” datorspel, som till exempel 

förstapersonsskjutspel. De blir istället mer benägna att köpa pusselspel (Elfving, 2010). 

Den snabba uppgången av casual-spel har lett till viss oro bland hardcore-spelare som menar att 

datorspelsbranschen håller på att ”dumma ner” (förenkla) spel för att dra till sig casual-spelare 

(Joyner, 2013). Teknikredaktören Patrick O'Rourke på Canada.com berättar att det ser ut som att 

datorspelsutvecklarna försöker förenkla och gör datorspelen mer tillgängliga, allt för att locka en 

bredare publik och sälja mer kopior av sina spel. Något som fallit offer för denna utveckling 

berättar han är spelserien Dead Space, där Dead Space 3 har gjorts mer actionorienterat istället för 

skräckorienterat som har varit spelseriens ursprungstema. Några andra exempel på spelserier som 

han berättar har ändrat inriktning är Final Fantasy och X-COM (O'Rourke, 2012). Denna reaktion 

kan vara logisk då det inte går att designa en upplevelse, utan bara förutsättningar som kan leda till 

en (McCarthy & Wright, 2004, s. 105). Detta betyder att ju bredare målgrupp som ett datorspel 

försöker nå, desto mer skiftande intressen och önskningar finns det bland spelarna i målgruppen 
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som behöver tillgodoses, såsom olika behov, intressen och önskemål.  

Sammanfattning och slutsats
Datorspel ser generellt sett ut att bli mer fotorealistiska och mer prestandakrävande. Det finns dock 

undantag och variationer, som till exempel Minecraft och casual-spel visar på. Datorspel ser också 

ut att bli mer anpassade för att passa olika grupper av spelare, som kan ha olika typer av 

erfarenheter, intressen och önskemål. Detta medför att olika spelelement, såsom spelatmosfär, i 

högre grad ”neutraliseras” för att passa de skiftande spelgrupper som finns. 

För arbetet betyder ovanstående teoretiska utgångspunkt att resultatet av undersökningen kan vara 

intressant. Det intressanta är jämförelsen mellan hur olika typer av spelelement påverkar 

spelupplevelsen: hög grafikkvalitet och universell/neutral spelatmosfär, kontra låg grafikkvalitet 

och nischad spelatmosfär. Resultatet kan visa vad det innebär för spelares spelupplevelser att olika 

spelelement i datorspel håller på att utvecklas och förändras. 

Från och med nu används termen ”neutral spelatmosfär”. Den används för att avse mindre nischade 

spelatmosfärer som är mer familjevänliga och universella. 

2.2. Grafikkvalitet

Grafik och bildkvalitet 
För att kunna undersöka hur olika grader av grafikkvalitet påverkar spelupplevelsen kan det vara 

bra att först analysera vad grafikkvalitet egentligen handlar om. En vanligt förekommande term för 

grafikkvalitet är bildkvalitet. Enligt Carreker (2012) kan bildkvalitet i datorspel betyda två saker:

1. Den mätbara, tekniska kvaliteten i en illustration eller bild.

2. Den övergripande estetiken av en scen (s. 113). 

Ovanstående definition av bildkvalitet är lik den som CPIQ (Camera Phone Image Quality) 

Working Group kommit fram till. Enligt dem är bildkvaliteten en subjektiv respons rotad i både 

objektiva egenskaper hos en bild och psykologiska uppfattningsprocesser (Clark, et al., 2006, s. 2). 

De har även kommit fram till att en idealisk version av en uppfattad bild ska vara av högsta 

naturlighet – något som innebär synbar likhet mellan den reproducerade bilden och omgivningen, 

samt mottagarens referensram. Bilden ska vara utan brus och oskärpa. Den viktigaste aspekten av 
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denna definition menar de är att bildkvalitet bedöms av människor, inte maskiner eller elektroniska 

mätningar (Ibid, s. 4).

På Leeds universitet i England jobbar en forskningsgrupp, vid namn Leeds X-ray Imaging Research 

(LXI Research), med att mäta och förbättra röntgenbilder. De definierar delvis bildkvalitet genom 

att jämföra två likadana bilder på ett skepp som har olika nivåer av bildkvalitet, varav den ena 

bilden har låg kvalitet och den andra bilden har bra kvalitet. Bilden med låg bildkvalitet förklaras 

sakna skärpa, de fina kantdetaljerna är suddiga, och det är mindre visuell information av små, fina 

strukturer. Bilden är också ”plattare”, det är mindre skillnad i visuell densitet mellan ljusa och 

mörka områden. Dessutom har bilden mer brus, en överlagrat fläcklighet som täcker den visuella 

information (Leeds X-ray Imaging Research, 2008). 

En fördel med realistisk grafik i datorspel är att det kan bidra till att spelare lättare känner känslor 

som övertygelse och trovärdighet (Ruggill & McAllister, 2011, s. 52). Men det finns ett problem 

som för mycket övertygelse och trovärdighet kan leda till. Det är en psykologisk effekt kallad 

”Uncanny Valley”. Det handlar om att ju mer en animerad karaktärs utseende och rörelser liknar en 

människas, desto mer positiv blir vår känslomässiga reaktion tills det plötsligt når en gräns där vi 

börjar känna att något är fel. Felet består av att det vi ser är både mänskligt och inte helt mänskligt. 

Det är ungefär som att se zombiefilm eller att se ett verkligt lik. De subtila bristerna vi ser i en 

annars ganska perfekt animerad karaktär gör att det vi ser inte känns övertygande och trovärdigt, 

utan snarare kusligt och konstigt. Fenomenet Uncanny Valley innebär att en animerad karaktär ofta 

måste se mycket realistisk och mänsklig ut för att den ska uppfattas på rätt sätt (Joly, 2013). 

En rapport gjord av Imaging & Vision Laboratory tar upp ett annat sorts problem med bildkvalitet. 

De menar att den övergripande bildkvaliteten handlar om en balanserad kombination av flera 

faktorer (Ciocca, et al., 2010, s. 3). Problemet med för realistiska bilder är att det kan i vissa fall 

uppfattas som mindre attraktivt. Deras egna ord är: ”The color reproduction is obviously related but 

it is not always predictive of image quality” (Ibid, s. 8). Exakt färgåtergivning menar de 

uppenbarligen är relaterad men det är inte alltid ett prediktivt mått på bildkvalitet. En aspekt av 

bildkvalitet menar de är på en bilds lämplighet till dess funktion/mål inom ett specifikt 

användningsområde. Ett exempel på det är att justera ett fotografi av ett sommarlandskap efteråt, i 

ett bildredigeringsprogram. Ursprungsbilden kanske blev lite matt och steril, men i 

bildredigeringsprogrammet kan fotografiets kontraster och färger justeras för att få bilden att 

upplevas som mer livfull, färgrik, och somrig. Utifrån ett tekniskt perspektiv är bildkvaliteten i sig 
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inte bättre, fast subjektivt kan ändå bildkvaliteten upplevas som bättre för många människor (Ibid, s. 

4).

Ofta innebär grafik av god kvalitet i datorspel att bilder visas i snabb följd efter varandra. För att 

framkalla en illusion av rörelse bör det kontinuerligt visas mer än 8-10 bilder per sekund. Det har 

visats att känslan av närvaro minskas abrupt under 15-20 bilder per sekund (Cohelo, et al., 2006, s. 

11). 

Närvaro
Begreppet närvaro, även känt som presence på engelska, är en förkortning av telepresence. Närvaro 

handlar om en psykologisk känsla av att vara i en virtuell miljö, eller att sinnena omfamnas av en 

virtuell miljö. Det är ett psykologiskt tillstånd eller subjektiv perception där en individs rådande 

upplevelse är genererad av och/eller filtreras genom människoskapad teknologi. Delar av eller hela 

individens perception misslyckas att kännas vid av teknologins roll i upplevelsen (International 

Society for Presence Research, 2000). 

Att framkalla känslor av närvaro kan vara en utmaning. För det krävs att kommunikationsmediet 

som används måste kunna förmedla en tillräckligt realistisk och trovärdig virtuell verklighet, till den 

utsträckning att mottagarens omvärld blir utestängd (Benyon, 2010, s. 244). Forskning visar att 

genom att höja grafikkvaliteten kan känslorna av närvaro och trovärdighet höjas. Ju högre nivå av 

närvaro desto högre är chansen att det uppstår en illusorisk effekt av att ha ”besökt” en annan plats. 

Högre grafikkvalitet kan också förstärka känslan av spänning enligt Benyon. Det kan isåfall delvis 

förklara varför grafikkvalitet ofta är en hög prioritet hos spelutvecklare. (Bracken & Skalski, 2009, 

s. 4; Benyon 2010, s. 192).

Ett annat problem med att framkalla känslor av närvaro är att graden av närvaro inte bara beror på 

kvaliteten och utsträckningen av sensorisk information. Den beror också på av hur intressant 

innehållet är i den presenterade scenen. Hög grafikkvalitet kan med andra ord i viss mån vara 

meningslös om bildinnehållet som presenteras redan från början är ointressant. Närvaro handlar 

delvis om engagemang och innebär att en person är villig att rikta sin energi och fokus i en virtuell 

verklighet. Närvaro är också en personlig upplevelse, därför är det osannolikt att två användare 

kommer uppleva samma nivå av närvaro i en virtuell miljö (Cohelo et al., 2006, s. 33).

18



En teknik som möjliggör högre känslor av närvaro i virtuella miljöer, såsom datorspel, är 3D-grafik. 

Fördelen med 3D-grafik enligt Mitchell (2012) är att det låter spelaren röra sig runt i en mer 

realistisk värld (s. 122). Eftersom den fysiska verkligheten är tredimensionell kan det betyda att en 

virtuell 3D-miljö har större möjlighet än en 2D-miljö att skapa en illusorisk effekt av att vara på en 

annan plats. I en undersökning om interaktiva 3D-simuleringar visade testresultaten att en 3D-miljö 

framkallar en högre grad av närvaro, och även högre grad av engagemang än en 2D-miljö. Något 

värt att tillägga är att det inte var en form av undersökning där 3D-glasögon användes av 

testpersonerna (Journal of Interactive Advertising, 2007).

En rapport från ett tvåårigt EU-finansierat projekt, Comparative study of 3D environments, visar att 

det finns koppling mellan närvaro och försjunkenhet. Enligt rapporten skulle en stark känsla av 

försjunkenhet och social närvaro kräva en 3D-miljö och 3D-avatarer som kan röra sig i och 

interagera med denna miljö (AVALON Learning, 2011). Detta visar att realistisk återgivning även 

kan vara en nyckel för att skapa djupt engagemang.  

Sammanfattning och slutsats
Grafikkvalitet har både en subjektiv och teknisk dimension som är relaterade till varandra. Den 

tekniska dimensionen i form av pixeltäthet, hög upplösning och realistisk återgivning ser ut ha 

särskild påverkan på känslorna av närvaro. Men kanske inte alltid. Till exempel kan en allt för 

realistisk bild av en animerad karaktär kan uppfattas som kusligt och konstigt, och ett allt för 

realistiskt fotografi av en turistplats kan uppfattas som matt och sterilt. Mottagaren måste till viss 

grad själv vilja och kunna känna närvaro i den virtuella miljön. Lazzaro (2009) förklarar att om vad 

som händer är för konstigt och oväntat, upplever spelaren misstro därför det som händer är för långt 

utanför typisk mänsklig erfarenhet. Fast om vad som händer är för nära vad spelarna förväntar, kan 

det istället kännas förutsägbart och ointressant (ss. 31-32). Med en god balans av dessa olika 

faktorer är fördelen med hög realistisk grafikkvalitet gentemot låg grafikkvalitet, att den troligare 

leder till större närvaroupplevelse. Hög grafikkvalitet kan alltså vara positivt men den kan ofta 

behöva anpassas till spelares behov, referensramar, och önskemål. 

Grafikkvalitet är nära kopplat till ”högsta naturlighet” och naturlig återspegling av verkligen. 3D-

grafik skulle därför kunna räknas som högre grafikkvalitet än 2D-grafik, i och med att den fysiska 

verkligheten är tredimensionell, samt att känslorna av närvaro är kopplat till hur realistiskt 

verkligheten kunnat återspeglats i den virtuella miljön. 
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Som det togs upp i inledningen är det två olika typer av datorspel som ska undersökas och jämföras. 

Med utgångspunkt i det som analyserats om grafikkvalitet kommer den ena spelkategorin bestå av 

datorspel med 3D-grafik, och högre systemkrav än spelen i den andra spelkategorin. I den andra 

spelkategorin kommer datorspelen ha 2D-grafik och lägre systemkrav. En utgångspunkt är att ju 

högre systemkrav ett datorspel har desto högre teknisk kvalitet har spelgrafiken än spelgrafiken i 

datorspel med lägre systemkrav. Med hög teknisk kvalitet på grafiken menas hög pixeltäthet, hög 

upplösning, och realistisk återgivning. Det är också intressant att låta den ena spelkategorin ha 

högre systemkrav, då denna faktor i sig innebär högre chans att goda spelupplevelser uppstår, 

särskilt närvaro.  

2.3. Spelatmosfär

I Game Developer's Dictionary definieras stämning (mood) som ”den känslomässiga tonen i en 

scen.” (Carreker, 2012, s. 138). Benyon (2010) använder en liknande definition. Han förklarar att 

spelatmosfär i datorspel är kopplat till stil, vilket handlar om det övergripande utseendet och 

känslan i ett spelet (s. 87). 

Det har tagits upp att datorspelens spelatmosfär och stämning blir mer och mer universell och 

neutral för att passa en allt bredare publik, detta samtidigt som grafikkvaliteten generellt sett blir allt 

högre och realistiskare. Calleja (2011) menar att det inte är kraftfull grafik i sig som gör datorspel 

övertygande, även om kraftfull grafik inte bör uteslutas (s. 140). Calleja medger att exempelvis en 

större skärm och en högre grad av realism kan göra det lättare för spelare att fokusera och hålla 

deras uppmärksamhet. Men dessa faktorer betyder inte nödvändigtvis att spelarna kommer att känna 

sig mer närvarande i den virtuella miljön (Ibid, s. 33). En viktig förutsättning är därför att spelaren 

själv vill gå in i den virtuella miljön.

Datorspel handlar i hög grad om att vilja förflytta sig från en miljö eller känslotillstånd till en annan 

som uppfattas som mer önskvärd. Fenomenet är känt som ”eskapism” och ”upphävande av 

misstro”. Ett begrepp som Calleja använder för att diskutera denna typ av fenomen är ”emotionell 

involvering”. Med emotionell involvering menar han spelare som vill förflytta sig tillfälligt till olika 

platser och situationer som framkallar vissa specifika önskvärda känslor (Ibid, s. 136). En 

spelartikel av David Maletz illustrerar vad emotionell involvering kan innebära: 

Think about why so many people enjoyed Half Life 2. It doesn't have original mechanics - the 
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gameplay is fairly standard for a first person shooter. The visuals are nice too, but there are games 

with better visuals that I think are worse games overall. It's really how it sets the atmosphere, sets a 

mood and pulls you in that makes it unique, with the gameplay fitting in perfectly with each scene, 

making a complete and fun gaming experience (Maletz, 2012).

Det som gjorde Half Life 2 till ett bra spel var inte att det hade unik spelmekanism eller bästa 

grafikkvaliteten. Det som gjorde det unikt och bra menar Maletz var hur atmosfären och stämningen 

i spelet var designat, och perfekt passande spelscener. Vad exemplet visar är att spelatmosfären är en 

betydande anledning för att spela ett datorspel. Det finns olika typer av spelatmosfärer att uppleva 

som Calleja (2011) ger exempel på. Det kan vara att vilja uppleva lugn och harmoni i en by bebodd 

av Night Elfs i World of Warcraft, eller kvicka adrenalinkickar i Counter-Strike, eller kanske kuslig 

skräck och mystik i Amnesia (ss. 145-146).

Val av spelatmosfär kan bero på faktorer såsom könstillhörighet, ålder och tillfälligt humör. Till 

exempel väljer ofta understimulerade personer medieinnehåll som upphetsar, medan 

överstimulerade personer tenderar att välja lugnare medieinnehåll. (Ibid, s. 135; Mar, et al., 2010, 

ss. 3-4). Problemet är att en viss stil och atmosfär kan leda till olika associationer och känslor, såväl 

negativa som positiva, ofta beroende på vem som är mottagaren (Borsky, 2011). Ett problem med 

att designa specifika nischade platser och situationer till datorspel är att det kan leda till att färre 

spelare köper spelet, eftersom den specifika nischen kanske mest bara passar vissa typer av spelare. 

Som det tidigare nämnts ser det ut som att datorspelen blir allt mindre nischade och mer neutrala för 

att passa en bredare publik. Det här är en logisk följd då  spelardemografin har vuxit och breddats 

mycket de senaste åren. Problemet med denna utveckling är svårigheten att nå ut till breda publiker 

och samtidigt designa nischade spelatmosfärer. I Beyond Game Design tas ett exempel upp på en 

kulturkrock när spelföretaget LucasArts skulle översätta datorspelet The Secret of Monkey Island till 

japanska. En utmaning i översättningsarbetet var att översätta humor och skämt på rätt sätt för att 

undvika eventuella missförstånd och kontroverser. Japanska gäster som fick granska The Secret of  

Monkey Island var bland annat skeptiska idén om hur det kunde uppfattas komiskt med 

spelkaraktärer som förolämpar varandra – något som författaren menar att han försökte förklara var 

vanligt i USA (Falstein, 2009, ss. 224-225). 

Ovanstående exempel belyser hur olika förutsättningar och referensramar kan påverka 

uppfattningen av olika spelelement. En rimlig antagning kan vara att ju mer nischad spelatmosfären 

är desto svårare blir det att sälja datorspelet till en bred mångfasetterad publik. Det finns manliga 
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och kvinnliga spelare, spelare med olika kulturella bakgrunder, spelare med funktionshinder och 

spelare med olika skickligheter (Ibid, ss. 137, 147, 157, 189). Denna anledning kan vara en 

bidragande orsak till att datorspel generellt sett ser ut att bli mer universella och neutrala.   

Sammanfattning och slutsats 
Spelare spelar datorspel inte enbart för att se realistisk trovärdig grafik, eller för att spela genom 

smart spelmekanism. Det många spelare lockas av är att få uppleva en specifikt, förpackad, plats 

eller situation (Calleja, 2011, s. 146). Detta handlar alltså i stor grad om att uppleva en nischad 

spelatmosfär och stämning som passar spelares behov/önskemål. 

Ett problem med att designa nischade spelatmosfärer är att få dem uppskattas av breda publiker. 

Nischade spelatmosfärer kan ha större chans att uppfattas på olika sätt av olika grupper, vilket i sin 

tur medför extra risker för spelföretag. En slutsats är det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att lägga 

mer resurser på grafikkvalitet, istället för nischade spelatmosfärer som kan leda till missförstånd 

och kontroverser hos många spelare. Det här kan delvis vara en förklaring på varför datorspel 

generellt sett ser ut att bli mer universella och neutrala. Särskilt intressant för undersökningen blir 

det att undersöka datorspel med nischade spelatmosfärer då de ser ut att bli mindre vanliga. 

För undersökningen betyder analysen kring spelatmosfär att den ena spelkategorin kommer ha 

datorspel med nischad spelatmosfär, medan den andra kategorin kommer ha datorspel med neutral 

spelatmosfär. Datorspelens olika spelatmosfärer kommer att bedömas genom att gå igenom hur 

olika etablerade spelorganisationer åldersrekommenderat och beskrivit spelinnehållet.

2.4. Spelupplevelse och försjunkenhet

Två olika typer av datorspel, grupperade i två spelkategorier, ska undersökas för att se vilka likheter 

och skillnader det är mellan dem i spelupplevelsen. Eftersom det är just spelupplevelser som ska 

analyseras och tolkas kan det vara passande att ta upp vad forskning säger om spelupplevelser.   

Något intressant är hur datorspel som är på låtsas, fiction, kan leda till starka känslor. Tekniskt sett 

handlar datorspelande ofta om att sitta stilla framför en bildskärm och klicka på pixlar på en 

bildskärm, vilket gör datorspelande till något ganska tråkigt om det inte vore för människors 

förmåga att fantisera. Spelutvecklare måste därför arbeta hårt för att göra spelinnehållet intressant, 

ofta genom att designa någon form av ”realism” som kan kännas övertygande (Ruggill & 
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McAllister, 2011, ss. 68-75). Problemet är att det inte går att skapa färdiga spelupplevelser. 

McCarthy & Wright (2004) förklarar att vi som kreativa, dialogiska, meningsskapade varelser gör 

lika mycket av upplevelser som en designer eller filmregissör gör. Det gemensamma alla människor 

har är att försöka skapa mening, att försöka tolka och förstå upplevelser. Men det människor inte 

alltid har gemensamt är samma anlag, bakgrund och intressen, vilket leder till att en och samma sak 

kan upplevas på helt olika sätt (s. 105). 

En grundförutsättning för att hålla kvar spelare i datorspel är att inte låta spelinnehållet uppfattas 

som för konstigt och oväntat, då det kan leda till tvivel och misstro. Men spelinnehållet kan inte 

heller uppfattas som för förutsägbart då det istället kan leda till ointresse (Lazzaro, 2009, ss. 31-32). 

En liknande tanke har Nitsche (2009) som menar att det kan krävas viss utmaning och 

dramatisering för att skapa spänning och nöje, även om det till viss del skulle missgynna 

användbarhetsaspekten (s. 228). 

Ett vanligt begrepp som används inom spelforskningen för spelupplevelser är ”upphävande av 

misstron”. Flera menar på att det krävs någon grad, eller form av upphävande av misstro för att 

kunna uppleva goda spelupplevelser (Ibid, ss. 39, 134; Nitsche, 2009, s. 10; Calleja, 2011, s. 26; 

Ruggill & McCallister, ss. 68-69). Men det finns vissa variationer av denna uppfattning, och även 

kritik mot den. Till exempel tar Calleja (2011) upp att spelupplevelser egentligen handlar om att 

datorspel är parallella låtsasvärldar som ens sinne kan gå in och ut från (ss. 138-139). Tavinor 

(2009) menar att spelare egentligen aldrig bokstavligt talat helt upphäver misstron i datorspel, 

därför annars skulle det leda till ganska bisarra saker hos spelare, såsom panik och täckning när 

raketmissiler flyger mot spelaren i ett actionspel. Han menar att för att fiktiva världar ska uppskattas 

krävs psykologiskt engagemang och fantasi. Människor förklarar han har förmågan att hålla 

föreställande innehåll i sinnet på ett sätt, inte så man tror på det, men så att det är föremål för en 

annan typ av attityd, med beteendemässiga konsekvenser som är annorlunda än det som normalt 

förknippas med tro och övertygelse (ss. 39-40). 

En intressant teori av Ekman (1980) som Tavinor diskuterar handlar om att människor kan ha 

”automatiska uppskattnings-mekanismer”. Till exempel kan människor automatiskt bli rädda och 

reagera av att se en orm, eller något som har formen av en orm: adrenalinet höjs, musklerna spänns, 

och kroppen förbereder sig för att fly eller slåss (Tavinor, 2009, ss. 136-137). En av Tavinors 

slutsatser är att spelupplevelser handlar om en kombination av fantasi och känslomässiga reaktioner. 

Känslor uppstår naturligt från ihop fantiserade engagemang i hypotetiska scenarion genom naturlig 
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koppling mellan tankar, perception, fantasiförmåga och känslor (Ibid, ss. 139, 148, 149).     

Försjunkenhet
Ett tecken på god spelupplevelse kan vara känslor av ”försjunkenhet”. Koepke med flera (2013) 

menar att datorspels förmåga att göra användaren försjunken är mycket kritiskt för datorspelets 

framgång (s. 1). Försjunkenhet handlar om hur intensiv uppmärksamheten och koncentrationen är 

på en specifik pågående uppgift/aktivitet (Calleja, 2011, s. 167). Begreppet försjunkenhet är även 

känt som immersion på engelska och definieras på följande sätt av Löwgren (2002): ”Att engageras 

så djupt i en uppgift att omvärlden runt omkring upplevs att upphöra att existera” (s. 14). Ruggill & 

McAllister (2011) förklarar att försjunkenhet i datorspel är något som i slutändan påverkar 

spelföretags omsättning då det kan leda till långvarigt engagemang (s. 9).  

Känslor av försjunkenhet kan till skillnad mot känslor av närvaro inte enbart uppstå i virtuella 

miljöer, såsom i datorspel. Försjunkenhet kan exempelvis även uppstå av att rita en teckning, läsa 

en bok och spela schack (Lidwell, et al., 2010, s. 134). Denna egenskap av försjunkenhet är 

intressant därför det gör att spelare kan bli försjunkna i datorspel utan att bli försjunkna i den 

virtuella spelmiljön, istället kan spelare försjunkna i spelandet i sig. Nitsche (2009) förklarar att det 

beror på att känslor av försjunkenhet är mer uppgiftsorienterat, medan känslor av att vara 

”närvarande” i den virtuella spelmiljön är mer kopplat till presentation (s. 204). Enligt McMahan 

(2003) verkar de flesta forskare vara överens om att total foto- och ljudrealism inte är nödvändigt 

för att en virtuell miljö ska leda till försjunkenhet (s. 68). Ett problem med begreppen försjunkenhet 

och närvaro menar McMahan är att de ofta blandas ihop eller klumpas ihop till samma sak. 

McMahan nämner tre stycken förutsättningar för att uppnå försjunkenhet i virtuella miljöer: (1) 

användarens förväntningar på spelet eller miljön måste matcha miljöns konventioner ganska 

noggrant; (2) användarens handlingar måste ha en icke-trivial effekt på omgivningen, och (3) de 

regler som finns i världen måste vara konsekventa, även om de inte stämmer överens med som finns 

i verkliga livet (Ibid, ss. 63, 69). 

En svårighet med att skapa förutsättningar för försjunkenhet menar Lidwell med flera (2010) är att 

det krävs en balans på kognitiv och perceptuell stimulans. Överbelasning kan leda till stress och 

frustration, men å andra sidan kan brist på stimulans leda till apati och uttråkning. I efterföljande 

punktlista listas åtta kognitiva och perceptuella faktorer som Lidwell menar bidrar till att 

försjunkenhet ska uppstå eller försvinna:
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• Engagemang/involvering

• Emotionell respons

• Känsla av kontroll

• Mål och utmaningar 

• Distraktioner

• Minne

• Kognitiv belastning

• Miss av stimulus (s. 134).

Att se försjunkenhet som något som kan uppstå eller försvinna kan ge lite fel bild. Det går varken 

slå på och stänga av känslor av försjunkenhet. Fördelen med en elektronisk lampa med on/off knapp 

är att den går att sätta på och stänga av när som helst, och när lampan väl är tänd håller sig 

ljusintensiteten på samma nivå. Lampan illustrerar hur försjunkenhet inte fungerar. Känslor av 

försjunkenhet är mer dynamiskt och växlande i intensitet. Det finns olika nivåer och Calleja nämner 

tre stycken: engagemang, upptagenhet och total försjunkenhet. Ju mer försjunkenhet desto djupare 

och intensivare är involveringen (Calleja, 2011, ss. 30-33, 167).  

Sammanfattning och slutsats
Inom spelforskningen finns det olika teorier kring hur goda spelupplevelser uppstår. Något de 

verkar ha gemensamt är uppfattningen att det krävs någon grad av övertygelse och fantasiförmåga. 

Spelaren måste känna att spelinnehållet i någon mån är trovärdigt för att sedan fantisera ihop det till 

något meningsfullt. Detta fenomen uppstår på sätt och vis automatiskt av att exempelvis se en bild 

på en stoppskylt, en slang på marken som liknar en orm, eller en damtuss som påminner om en 

spindel.  

Ett problem är att goda spelupplevelser handlar mycket om att anpassa spelinnehållet för spelares 

olika anlag, referensramar, behov och önskemål. Av denna anledning är det svårt att skapa färdiga 

spelupplevelser då de måste först tolkas och uppskattas av mottagaren. Goda spelupplevelser 

handlar även mycket balans. Spelinnehållet ska varken kännas för svårt eller för lätt. Det ska vara 

”lagom” med överraskningar, kognitiv belastning och känslomässig utmaning. Om någonting blir 

allt för svårt eller för lätt bryts ”förtrollningen”. 

Tecken på god spelupplevelse kan vara känslor av försjunkenhet. Försjunkenhet handlar om att vara 
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långvarigt engagerad och djupt involverad i en aktivitet. Det intressanta med försjunkenhet är att 

den är dynamisk och intensitetsväxlande. Ett datorspel måste därför innehålla kognitiv och 

perceptuell stimulans som hela tiden är lagom utmanande, varken för svårt eller för lätt. 

En viktig slutsats är att goda spelupplevelser, särskilt försjunkenhet, är kopplat till hur stark 

uppmärksamheten och koncentrationen är. Med utgångspunkt i detta kommer undersökningen att 

inriktas på analys och tolkning av försjunkenhet. Det kommer att göras med hjälp av att bedöma 

kognitiva och perceptuella faktorer som Lidwell med flera (2010) menar är relaterat till om 

försjunkenhet uppstår eller försvinner (s. 134). Undersökningen kommer gå ut på att analysera och 

tolka spelares försjunkenhet i två olika typer av datorspel. De två olika typerna av datorspel 

kommer att vara sorterade i två spelkategorier.       
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3. Syfte
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I inledningen togs ett problemområde upp och i teoridelen analyserades ämnesområden relaterade 

till detta problemområde. Målet med syftesdelen är dels att klargöra och sammanfatta 

problemområdet, och dels att precisera syftet och nyttan med undersökningen. För att uppfylla 

syftet presenteras i slutet av syftesdelen en avgränsad frågeställning som undersökningen avser att  

besvara. Syftesdelen innehåller 3.1. Syfte med undersökning och 3.2. Frågeställning. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.1. Syfte med undersökning

Problemområde och teoretiska utgångspunkter
I kapitel 1 och 2 togs det upp att datorspel får allt högre grafikkvalitet, den håller på att utvecklas på 

ett sätt att det inom en snar framtid kommer att bli svårt att skilja mellan grafik och verklighet. 

Detta konfirmeras bland annat av Tim Sweeney som är datorspelsutvecklare och grundare av 

spelföretaget Epic Games, och Kim Libreri som är VFX Supervisor på Industrial Light & Magic 

(Edwards, 2009; Makuch, 2012). Forskning visar att högre grafikkvalitet ofta (men inte alltid) 

inverkar till godare spelupplevelser, särskilt till större känsla av närvaro (Bracken & Skalski, 2009, 

s. 4; Benyon 2010, ss. 192, 244). En del är ändå kritiska mot fokuset på hög grafikkvalitet och 

menar bland annat att andra betydelsefulla spelelement blir försvagade. Grafikkvalitet har hög 

prioritet och är en viktig del av många datorspels marknadsföring, men grafikkvalitet är också 

resurskrävande, vilket leder till att kvaliteten i andra spelelement kan bli försvagade, som till 

exempel spelatmosfär (Calleja, 2011, ss. 33, 140; Lazzaro, 2009, ss. 8, 20; Mitchell, 2012, s. 84). 

Spelatmosfär är ett spelelement som blir mer och mer neutraliserad och universell på grund av att 

spelföretag försöker nå allt bredare och mer varierande spelardemografi (Falleja, 2009, s. 215; Juul 

2009, ss.29, 48; Hjorth, 2011, s. 127). Trots denna utveckling är ofta ett av de stora skälen till att 

spela datorspel att uppleva en plats och situation med viss stämning, som enligt Calleja (2011) 

bidrar till att göra spelaren mer emotionellt involverad (ss. 140-146). Det blir alltså en konflikt av 

olika intressen. En rimlig fråga kan vara hur utvecklingen och förändringen av olika spelelement 

faktiskt inverkar på spelares spelupplevelse.   

Syftet med undersökningen
Målet med undersökningen är att utöka förståelsen för hur olika spelelement inverkar på spelares 

spelupplevelser och på detta sätt ge en hypotetisk bedömning på hur den nuvarande utvecklingen i 
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datorspelsbranschen kan förstås. I undersökningen kommer spelares upplevelser i datorspel med 

olika grafikkvalitet och spelatmosfär att analyseras för att jämföras med varandra. Undersökningen 

kommer gå ut på att analysera och jämföra två typer av datorspel, uppdelade i två spelkategorier. I 

den första spelkategorin ska datorspelen ha hög grafikkvalitet och universell, neutral spelatmosfär. I 

den andra spelkategorin ska datorspelen ha låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär. Den första 

spelkategorin åskådliggör den nuvarande utvecklingen i datorspelsbranschen, ”framtidens 

datorspel”. Den andra spelkategorin åskådliggör motsatsen, ”motsatsen till framtidens datorspel”. 

Genom att förstå hur dessa två olika kombinationer av spelelement kan påverka spelupplevelsen, så 

kan en kvalitativt inriktad hypotes bildas om den nuvarande utvecklingen i datorspelsbranschen. 

Nyttan med undersökningen
Nyttan med undersökningen är att det kan tillföra kunskap till spelforskningen, speciellt kring på 

vilka sätt grafikkvalitet och spelatmosfär påverkar spelupplevelsen. Den kan bidra med kunskap om 

skillnader och likheter mellan grafikkvalitet och spelatmosfär, samt hur spelatmosfär står i 

förhållande till grafikkvalitet när de jämförs med varandra. Särskilt kanske undersökningen kan 

tillföra kunskap till området emotionell involvering som Calleja (2011) tar upp. Emotionell 

involvering handlar om att uppleva en plats eller situation med en viss typ av stämning. Här kan 

undersökningen bidra till en utökad förståelse för hur spelupplevelserna påverkas av olika typer av 

spelatmosfärer, eftersom datorspelen som ska undersökas kommer ha två olika typer av 

spelatmosfärer; den ena nischad och den andra neutral. Exakt hur dessa två typer av spelatmosfär 

definieras tas upp i 4.4. Material.

Eftersom undersökningen går ut på att undersöka hur grafikkvalitet och spelatmosfär påverkar 

spelupplevelsen kommer förhoppningsvis undersökningen bidra med underlag till en bedömning 

om den nuvarande utvecklingen i datorspelsbranschen, där datorspels grafikkvalitet blir allt högre 

och spelatmosfären mer universell.

   

Avgränsningar
Det finns rätt så bred och djup forskning kring ämnesområdet spelupplevelser. Men en etablerad 

uppfattning ser ut att vara att känslor av försjunkenhet är relaterat till god spelupplevelse. 

Försjunkenhet är ett etablerat begrepp bland spelforskare och handlar om hur intensiv 

uppmärksamheten och koncentrationen är på en specifik pågående uppgift/aktivitet. Av denna 

anledning avgränsas undersökning till att analysera och tolka känslor av försjunkenhet.   

28



Undersökningen avser att analysera och jämföra två olika typer av datorspel, uppdelade i två 

spelkategorier. De är till viss grad varandras motsatser. Den första spelkategorin är avgränsad till att 

gälla datorspel med högre grafikkvalitet och mer universell och neutral spelatmosfär. Den andra 

spelkategorin är avgränsad till att bestå av datorspel med lägre grafikkvalitet samt mer nischad och 

mindre neutral spelatmosfär. Ytterligare avgränsningar som görs är att avgränsa datorspelen i 

undersökningen till att gälla PC-spel. Hur och vilka PC-spel som valdes ut till undersökningen, 

samt hur spelen delades in i två olika kategorier, beskrivs mer i 4.4. Material som finns i 

metoddelen.

3.2. Frågeställning

Frågeställningen är indelad i två stycken delfrågor. Den första frågan är följande: 

• Hur kan försjunkenhet i PC-rollspel påverkas av hög grafikkvalitet, och neutral spelatmosfär 

kontra låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär? 

Nedanför är en följdfråga till ovanstående fråga: 

• Hur är skillnaderna och/eller likheterna mellan hur dessa två olika typer av PC-rollspel 

påverkar försjunkenheten? 
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4. Metod
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I metoddelen redogörs för hur undersökningen har gått till. En beskrivning görs av 

undersökningens datainsamlingsmetod, material och analysmetod. Val av material och metoder 

diskuteras och motiveras också. Följande avsnitt innehåller metoddelen: 4.1. Vetenskapssyn, 4.2.  

Datainsamlingsmetod, 4.3. Analysmetod, 4.4. Material, och 4.5. Genomförande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.1. Vetenskapssyn

Undersökningen hade en kvalitativ (empirisk-holistisk) vetenskapssyn och forskningsansats. Denna 

vetenskapssyn brukar innebära att fokus läggs på ”mjuka” data, såsom att tolka och förstå 

människors upplevelser, beteenden eller underliggande mönster (Patel & Davidson, 2011, s. 14). 

Forskningsansatsen användes därför att frågeställningen efterfrågade en hur- och tolkningsaspekt 

kring subjektiva upplevelser i datorspel.

4.2. Datainsamlingsmetod

Valet av datainsamlingsmetod var icke-deltagande, semistrukturerade observationer. Denna metod 

innebar i denna undersökning att titta och lyssna på videoklipp på en webbplats för videodelning. 

Datainsamlingen gick sedan ut på att skriva ner på ett textdokument observationsdata, i form av 

noteringar av vad som sades och gjordes i videoklippen. Videoklippen bestod av åtta olika PC-

rollspel som spelades av en spelare som kommenterade och pratade samtidigt.

Observationsmetoden var både ostrukturerad och strukturerad. Den ostrukturerade delen var att alla 

observationer i videoklippen som kunde vara av vikt för frågeställningen kunde noteras. Den del 

som gjorde observationen strukturerad var dels att det fanns en förutbestämd form av upplevelse 

som skulle undersökas (försjunkenhet), och dels för att det fanns förutbestämda teman kring vilka 

fenomen som var speciellt intressanta att notera (tematisk analysmetod).

Fördelen med observation som val av datainsamlingsmetod var att den kunde fånga in 

spelupplevelserna där de hände – framför datorn, i datorspelet. Det fanns tre viktiga fördelar med 

att använda observationsmetoder som datainsamlingsmetod: förståelse utvecklades, naturliga 

situationer studerades, beteende och händelser kunde studeras i samma stund som de inträffade. 

Dessa aspekter var relevanta för undersökningen då den gick ut på att undersöka subjektiva 
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upplevelser i datorspel. (Bohgard, et al., 2008, s. 484; Patel & Davidson, 2011, s. 91). 

Fördelen med observation som metod är att tankar och beteende kan samlas in i den kulturella och 

sociala kontext där de uppstår. Faktumet att personerna bakom videoklippen självmant har skapat 

och laddat upp dem på webben, gjorde innehållet i videoklippen mer jordnära och 

verklighetsförankrat – särskilt i jämförelse om testanvändare blivit ombedda att spela som en del av 

ett experiment.  

Ett till motiv var att omedvetna processer och detaljer kan fångas in genom inspelning (Langemar, 

2008, s. 83). Genom observationer med block och penna, eller intervjuer skulle inte omedvetna 

processer och detaljer kunna ha fångats in lika effektivt.

Ett annat problem med intervjuer som kan nämnas är att den intervjuade personen skulle kunnat 

justera sin svar på olika sätt för att tillfredsställa intervjuaren. Det skulle också varit svårare att veta 

hur mycket svaren stämmer överens med personens verkliga handlingar (Bohgard, et al., 2008, s. 

485). Detta hade kunnat medföra att tolkning inte blivit lika trovärdig och förankrad i verkligheten.

4.3. Analysmetod

Analysmetoden hade en kombination av deduktiva och induktiva drag. Patel och Davidsson menar 

att begrepp som är aktuella för det studerade området ska översättas till en uppsättning variabler 

(2011, s. 102-103). Det som gick att översättas till en uppsättning variabler i denna undersökning 

var det begrepp som frågeställningen kretsar kring, vilket var ”försjunkenhet”. I analysmetoden 

användes därför deduktiv, teoristyrd tematisk analys. Denna metod går ut på att insamlad data delas 

in i olika förutbestämda teman (Langemar, 2008, s. 127). Den tematiska analys som användes i 

detta arbete är en egen variant, anpassad för denna undersökning, och är inspirerad av det som står i 

Langemars bok om kvalitativ forskning.  

De förutbestämda temana i tematisk analys var baserade på en uppsättning variabler som är 

relaterade till begreppet försjunkenhet i virtuella miljöer. Variablerna var i form av psykologiska 

begrepp som är förutsättningar för att försjunkenhet ska kunna uppstå eller inte uppstå. I 2.4 

Upplevelse och försjunkenhet tas åtta sådana begrepp upp. I undersökningen delades dessa åtta 

begrepp in i fem stycken, dels för att några begrepp överlappar varandra, och dels för att göra 

analysdelen mer enkel och förståelig. Till exempel slogs ”minne” ihop med ”miss av stimlus”, för 

att tillsammans bli ett tema: ”Miss av stimulus/glömska”. 
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Följande teman användes till analysmetoden:

• Miss av stimulus/glömska

• Besvärlighet/kognitiv belastning

• Emotionell respons av spelet 

• Engagemang/involvering

• Distraktioner/störningar

Ovanstående teman användes till ett semistrukturerat observationsschema. Observationsschema 

användes för att strukturera upp och placera observationsdata under något av temana. Genom ett 

observationsschema skulle observationsdata också bli mer överskådlig och ”greppbar”. Langemar 

(2008) förklarar att det genom strukturering går att ”se saker som inte var möjliga att se i den 

ursprungliga strukturen.” (Ibid, s. 93).

För varje videoklipp som tolkades gjordes först en helhetstolkning av videoklippet genom att titta 

på hela inspelningen. Därefter användes observationsschema med förutbestämda teman för att 

noggrannare gå igenom två minuter av det studerade videoklippet. Det var all relevant 

observationsdata med koppling till frågeställning och temana som skulle tolkas och placeras under 

något av temana i observationsschemat. Efter denna process gick analysmetoden ut på att i 

observationsschemat bilda en sammanfattning utifrån noteringarna som tolkats. Denna process 

gjordes totalt åtta gånger då det var åtta olika PC-spel indelade i två spelkategorier som skulle 

undersökas.

Till viss del var även den tematiska analysen induktiv då den inte enbart innebar att notera och 

beskriva noteringar. Noteringar skulle också tolkas och förstås. En annan del av analysmetoden som 

var mer induktiv (datastyrd), och mindre strukturerad, var den del då två olika kategorier av PC-spel 

skulle helhetstolkas och jämföras. Denna del genomfördes efter att all observationsdata placerats, 

tolkats och sammanfattats i alla åtta observationsscheman.  

Tolkningsmetod
En betydelsefull del av analysmetoden gick ut på att tolka noteringar som observerats och 

transkriberats från videoklipp.  Till tolkningsmetoden användes ett observationsschema med 

förutbestämda teman. Målet med tolkningsarbetet var att tolka försjunkenhet i de olika datorspelen 
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utifrån fem psykologiska och beteendemässiga tecken som är relaterade till försjunkenhet: miss av 

stimulus/glömska, besvärlighet/kognitiv belastning, emotionell respons av spelet, 

engagemang/involvering och distraktioner/störningar.

De olika tecknen med koppling till försjunkenhet i datorspelen tolkades genom att göra en 

kombinerad bedömning av tonläge och vad som sades. Denna metod bestämde till exempel hur 

följande notering tolkades: ”Men vad ska jag köpa? Jag vet inte.” Rent textmässigt kan meningen 

uppfattas som viss osäkerhet och kognitiv belastning då spelaren uttryckligen säger att han inte vet 

vad han ska köpa. Genom att se och lyssa på skärminspelningen från datorspelet bestyrks detta då 

spelaren klickar runt och låter en aning ansträngd samt osäker i tonen. Noteringen placerades därför 

i det förutbestämda temat ”Besvärlighet/kognitiv belastning” i ett observationsschema.   

Ett problem som finns med tolkning är att det kan vara svårt att uppnå en helt objektiv, universell 

tolkning. Det är svårt därför att ofta har olika människor olika ”glasögon”, i form av erfarenheter, 

kunskaper och önskemål. Resultatet skulle därför oundvikligen bli färgat av de glasögon och 

förförståelse som fanns i denna undersökning. Patel & Davidson (2011) menar dock att en forskares 

förförståelse kan ses som en tillgång och inte ett hinder (s. 29). Den förförståelse som användes i 

undersökningens tolkningsprocess kan därför kanske ses som en fördel.

De noteringar som tolkades inriktades på att både passa sammanhanget som det kom ifrån (spelaren 

och PC-spelet), och passa det ”nya” sammanhanget (försjunkenhet i PC-spel). Det första 

sammanhanget innebär att en tolkning är empiriskt förankrat, och det andra sammanhanget innebär 

ett meningsfullt kunskapstillskott till det som undersöks. Dessa två olika aspekter kan ses som två 

nödvändiga aspekter av validitet menar Langemar (2008), och är ingredienser för vetenskapligt 

värde (s. 119). De gjorde även att frågeställningen kunde besvaras på ett mer trovärdigt och 

användbart sätt. Tolkningsprocessen inriktades alltså på att inte vara så långtgående, men ändå 

tillräckligt för att noteringar kunde översättas till något av de faktorer som är relaterade till att 

försjunkenhet ska kunna uppstå, eller inte uppstå. 

  

4.4. Material

Undersökningens råmaterial bestod av åtta stycken videoklipp på åtta olika PC-spel. I var och en av 

videoklippen är det en spelare som kommenterar och pratar samtidigt som han spelar. Spelarna har 

själva spelat in videoklippen med skärminspelningsprogram (såsom Fraps och Camtasia Studio) och 
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laddat upp på webbplatsen Youtube. Videoklippen blev utvalda utifrån att det var två olika 

kategorier av PC-spel som skulle tolkas och jämföras, varje videoklipp tillhörde alltså något av 

dessa två förutbestämda spelkategorier. Meningen med två spelkategorier var att jämföra spelares 

spelupplevelser i olika typer av PC-spel för att på så sätt kunna besvara frågeställningen. Frågan i 

frågeställningen var hur försjunkenhet kan påverkas av två olika typer av PC-spel: den ena med hög 

grafikkvalitet och neutral spelatmosfär, och den andra med låg grafikkvalitet och nischad 

spelatmosfär. En annan orsak för att materialet delades  upp i två spelkategorier var för att 

frågeställningen hade en delfråga: Hur är skillnaderna och/eller likheterna mellan hur dessa två 

olika typer av PC-rollspel påverkar försjunkenheten?  

Med tanke på att frågan var hur PC-spel med två olika kombinationer av spelelement påverkar 

spelupplevelsen skulle undersökas, placerades de undersökta PC-spelen i två olika kategorier. Den 

första kategorin av PC-spel var rollspel med hög grafikkvalitet och neutral spelatmosfär. Den andra 

kategorin av PC-spel var också rollspel, fast, med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär. I 

efterföljande del specificeras mer utförligt och exakt vilka egenskaper de undersökta PC-spelen 

hade.    

Urval och avgränsning av material
Urvalet av PC-spel i undersökningen var baserat på några gemensamma urvalskriterier och 

avgränsningar. Meningen med de gemensamma kriterierna var att minska påverkan av oberoende 

variabler, såsom olika spelplattformar eller olika spelperspektiv. På detta sätt kunde förhoppningsvis 

ett trovärdigare och rättvisare svar på frågeställningen åstadkommas. Det spelen alla hade 

gemensamt var att de, (1) var PC-rollspel, (2) spelades i tredjepersonsperspektiv, och hade (3) 

onlinestöd utan att vara MMORPG-spel (Massively multiplayer online role-playing game).

De gemensamma urvalskriterierna för de åtta videoklippen var att, (1) inspelningarna var på när 

spelarna spelade ensamma mot datorn, (2) personerna bakom videoklippen var engelsktalande män, 

och (3) att inspelningarna skulle vara på ”mitt i spelet”, alltså varken precis i början eller på slutet 

av spelet, och (4) personerna bakom videoklippen inte kände till denna undersökning. 

Eftersom att undersökningen gick ut på att tolka och jämföra två olika kategorier av PC-spel, valdes 

spelen i de två kategorierna ut baserat på vissa gemensamma egenskaper. Av totalt åtta PC-spel som 

valdes ut var kriterierna för de fyra spelen i den första kategorin följande: Neutral spelatmosfär och 

hög tredimensionell (3D) spelgrafik. För den andra kategorin bestående av fyra spel var kriterierna: 
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Nischad spelatmosfär och låg tvådimensionell (2D) spelgrafik. 2D-grafik räknades i denna 

undersökning som ”låg” grafikkvalitet, och 3D-grafik som hög kvalitet. I teoridelen, 2.2 

Grafikkvalitet togs det upp att 3D-grafik kan räknas ha högre grafikkvalitet än 2D-grafik därför att 

det bland annat låter spelaren röra sig runt i en mer realistisk värld (Mitchell, 2012, s. 122). 

För att välja ut vilka PC-spel med låg respektive hög grafikkvalitet som skulle vara med i materialet 

undersöktes, förutom om spelet hade 2D eller 3D-grafik, tre andra faktorer: dels omdömen från 

etablerade webbplatser för datorspel, dels rekommenderade systemkrav, och dels vilket år PC-spelet 

lanserades. Det var med andra ord kombinationen av 3D- eller 2D-grafik, omdömen, systemkrav 

och lanseringsår som bestämde vilka PC-spel med låg respektive hög grafikkvalitet som skulle vara 

med i materialet. Lanseringsåret för spelen med hög grafikkvalitet var i genomsnitt år 2008, och för 

spelen med låg grafikkvalitet var det år 1998.

Valet av PC-spel baserat på spelatmosfär gjordes genom att undersöka hur olika PC-spel blivit 

bedömda av organisationerna PEGI1 och ESRB2 som arbetar med att sätta åldersrekommendationer 

på datorspel. I undersökningen räknades PC-spel med låg åldersrekommendation som mer neutrala i 

jämförelse spel som fått en högre åldersgräns. Den högre åldersgränsen betydde bland annat att 

spelen innehöll mer våld, blod, och sexuella teman. Skillnaderna påminner om skillnaderna mellan 

filmer med olika åldersgränser. I genomsnitt hade PC-spelen med en neutral spelatmosfär en 

åldersrekommendation på 12,5 år. Åldersrekommendation för PC-spelen med mer nischad 

spelatmosfär var i genomsnitt 15,5 år. 

På följande två sidor visas två tabeller med detaljer kring de olika PC-spel som skulle undersökas. 

Två olika tabeller visas för att skilja på de två olika kategorier av PC-rollspel som skulle tolkas och 

jämföras i undersökningen. 

 

________________________________________________________________________________
1. PEGI är en förkortning av Pan European Game Information. Detta är en europeisk organisation som använder ett 

åldersmärkningssystem för att märka innehållet i underhållning, som till exempel datorspel, efter åldersgrupp 

(PEGI, 2013). 

2. ESRB är en förkortning av Entertainment Software Rating Board. Det här är en ideell oberoende amerikansk 

organisation som åldersmarkerar och bedömer innehållet i datorspel (ESRB, 2013).
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Tabell 1. Metoden gick ut på att analysera upplevelser i olika PC-spel som var indelade i två kategorier. PC-spel som 

tillhör den ena kategorin presenteras i nedanstående tabell och består av PC-spel med hög grafikkvalitet och 

rekommenderad ålder från mellan 12 och 13 år. 

Kategori 1 – PC-spel med hög grafikkvalitet och universell spelatmosfär
Speltitel Lanseringsår Grafikkvalitet och 

systemkrav
PEGI ålders-

rekommendation och 
innehålls-

beskrivning

ESRB ålders-
rekommendation 

och innehålls-
beskrivning

Titan Quest 2006 ”TQ har hög grafikkvalitet” (GameFAQs, 2010).Minimum systemkrav- CPU: 1.8 Ghz Intel Pentium IV eller motsvarande- RAM: 512 MB RAM- VGA: 64 MB GeForce 3 eller motsvarande (System Requirements, 2013).

Omdöme: Innehållet i detta 
spel är lämpligt för 
personer i åldern 12 år och 
äldre bara.

Den innehåller: Icke 
realistiskt våld mot 
karaktärer med mänskligt 
utseende (2006).

Omdöme: Innehållet är i 
allmänhet lämpligt för 
åldrarna 13 och uppåt. 

Innehållsbeskrivning:
Suggestiva teman, Våld 
(2013).

The Sims 
Medieval

2011 ”Grafiken i Sims Medieval är inte av 
toppkvalitet, men den är helt 
tillräcklig. Åtminstone kommer den 
att vara en uppgradering för Sims 3 
spelare.” (GameFAQs, 2011).

Minimum systemkrav

- CPU: Intel Pentium IV 2.4 Ghz 
eller motsvarande
- RAM: 1.5 GB RAM
- VGA: 128 MB grafikkort med stöd 
för Pixel Shader 2.0 (System 
Requirements, 2013)

Omdöme: Innehållet i detta 
spel är lämpligt för 
personer i åldern 12 år och 
äldre bara.

Den innehåller: Icke 
realistiskt våld mot 
karaktärer med mänskligt 
utseende - sexuella bilder 
och / eller sexuella 
anspelningar - Våld orsakar 
mindre skada endast (2011).

Omdöme: Innehållet är i 
allmänhet lämpligt för 
åldrarna 13 och uppåt. 

Innehållsbeskrivning: Rå 
humor, Sexuella teman, 
Användning av alkohol, 
Våld (2013).

Darkspore 2011 ”De initiala generiska 
rymdstationsnivåerna ersätts med 
vackra detaljerade miljöer av växter 
och djur” (GameInformer, 2011).

Minimum systemkrav

- CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz eller 
motsvarande
- RAM: 2 GB RAM
- VGA: 256 MB grafikkort med stöd 
för Shader Model 3.0  (System 
Requirements, 2013)

Omdöme: Innehållet i detta 
spel är lämpligt för 
personer i åldern 12 år och 
äldre bara.

Den innehåller: Realistiskt 
våld mot karaktärer med 
icke-mänskligt utseende 
(2011). 

Omdöme: Innehållet är i 
allmänhet lämpligt för 
åldrarna 13 och uppåt. 

Innehållsbeskrivning: 
Blod, Våld (2013).

Neverwinter  
Nights 2

2006 ”NWN2 kanske inte har grafik på 
nivå med Oblivion eller Gothic 3, 
det har helt enkelt den bästa grafiken 
utanför dessa två.” 
(GameFAQs, 2006).

Minimum systemkrav

CPU: Intel Pentium 4 2.0 Ghz eller 
motsvarande
RAM: 512 MB RAM
VGA: 128 MB grafikkort med stöd 
för Shader Model 2.0 eller bättre
(System Requirements, 2013)

Omdöme: Innehållet i detta 
spel är lämpligt för 
personer i åldern 12 år och 
äldre bara.

Den innehåller: Icke 
realistiskt våld mot 
mänskliga karaktärer – 
Våld i en sportkontext 
(2006).

Omdöme: Innehållet är i 
allmänhet lämpligt för 
åldrarna 13 och uppåt.

Innehållsbeskrivning: 
Alkoholreferens, Blod, 
Milt språk, Sexuella 
Teman, Våld (2013).

36



Tabell 2. Två olika typer av PC-spel, indelade i två kategorier, skulle analyseras och jämföras i undersökningen. PC-

spel som tillhör den andra kategorin presenteras i nedanstående tabell och består av PC-spel med låg grafikkvalitet och 

rekommenderad ålder från mellan 13 och 17 år. 

Kategori 2 – PC-spel med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär
Speltitel Lanseringsår Grafikkvalitet och 

systemkrav
PEGI ålders-

rekommendation 
och innehålls-
beskrivning

ESRB ålders-
rekommendation 

och innehålls-
beskrivning

Diablo 1996 ”Ok så spelet har inte åldrats väl men 
utseende är inte alltid allt.” (GameFAQs, 
2006).

Minimum systemkrav

CPU: Intel Pentium 60 Mhz
RAM: 8 MB (16 MB för multiplayer)
VGA: SVGA Grafikkort
(System Requirements, 2013)

Okänt.

Den tyska organisationen 
Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle (USK), 
som ansvarar för 
åldersrekommendationer 
på datorspel i Tyskland, 
rekommenderar spelet 
Diablo för personer i 
åldern 16 år och äldre 
(USK, 1996). 

Omdöme: Innehållet är i 
allmänhet lämpligt för 
åldrarna 17 och uppåt. 

Innehållsbeskrivning: 
Animerat blod och 
blodsutgjutelse, Animerat 
våld (2013).

Fallout 1997 ”Grafiken, tyvärr är funktionalitet 
framför form” (GameFAQs, 2002).

Minimum systemkrav

CPU: Intel Pentium 90 Mhz
RAM: 16 MB
VGA: SVGA Grafikkort
(Steam Powered, 2013)

Omdöme: Innehållet i 
detta spel är lämpligt för 
personer i åldern 16 år 
och äldre bara.

Den innehåller: 
Realistiskt våld - Grovt 
språk - Användning av 
illegala droger – 
Glorifiering av 
brottslighet (2003).

Omdöme: Innehållet är i 
allmänhet lämpligt för 
åldrarna 17 och uppåt. 

Innehållsbeskrivning: 
Animerat blod och 
blodsutgjutelse, Animerat 
våld (2013).

Planescape 
Torment

1999 ”...den kan inte riktigt jämföras med den 
tekniska estetik som ingår i många spel 
nuförtiden” (Allgame, 2010).

Minimum systemkrav

CPU: Intel Pentium MMX 200 Mhz eller 
motsvarande 
RAM: 32 MB
VGA: SVGA Grafikkort
(Allgame, 2010)

Omdöme: Innehållet i 
detta spel är lämpligt för 
personer i åldern 16 år 
och äldre bara.

Den innehåller: 
Realistiskt våld (2009).

Omdöme: Innehållet är i 
allmänhet lämpligt för 
åldrarna 13 och uppåt. 

Innehållsbeskrivning:
Animerat Blod, 
Suggestiva Teman, Våld 
(2013).

Arcanum 2001 ”Det är ok, men färgen är lite matt. Det 
ser ut som Fallout. 

...grafiken kanske inte håller upp till 
moderna standarder...” (GameFAQs, 
2002).

Minimum systemkrav

CPU: Intel Pentium II 300 Mhz eller 
motsvarande 
RAM: 64 MB
VGA: 8 MB grafikkort
(Allgame, 2010)

Omdöme: Innehållet i 
detta spel är lämpligt för 
personer i åldern 12 år 
och äldre bara.

Den innehåller: Icke 
realistiskt våld mot 
fantasi karaktärer (2003).

Omdöme: Innehållet är i 
allmänhet lämpligt för 
åldrarna 17 och uppåt. 

Innehållsbeskrivning: 
Blod, Mogna Sexuella 
Teman, våld (2013).
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4.5. Validitet och reliabilitet

I frågeställningen frågades hur känslor av försjunkenhet påverkas av två olika kombinationer av 

spelelement. Eftersom försjunkenhet är en subjektiv upplevelse behövdes ett tillförlitlig instrument 

konstrueras som kunde mäta denna upplevelse. Kriterierna för instrumentet var att kunna mäta olika 

nivåer av försjunkenhet därför Calleja (2011) förklarar att känslor av försjunkenhet ofta är 

intensitetsvarierande, de går upp och ner utan en tydlig "på/av-knapp" (ss. 30-33, 167).    

Som det nämndes tidigare i 4.3 Analysmetod hittades under arbetets litteraturundersökning begrepp 

som går att koppla till känslor av försjunkenhet (Lidwell, et al., 2010, s. 134). Dessa begrepp 

användes till undersökningens analysmetod för att kategorisera observationsdata. Begreppen som 

användes var i form av mänskliga beteenden och tillstånd och delades upp i fem teman:     

• Miss av stimulus/glömska

• Besvärlighet/kognitiv belastning

• Emotionell respons av spelet 

• Engagemang/involvering

• Distraktioner/störningar

Argumentet för att dessa begrepp gjorde undersökningen mer tillförlitlig är att de gjorde 

instrumentet mer strukturerat, noggrannare och enklare att fokusera på relevanta detaljer. Begreppen 

bidrog också till att öka chansen att inte missa viktiga aspekter med koppling till försjunkenhet. 

En passande metod för att använda ovanstående begrepp var att använda sig av deduktiv tematisk 

analys. Det är en metod som till sin karaktär är ganska systematisk och metodisk. Deduktiv tematisk 

analys går grovt sett ut på att använda förutbestämda teman för att kategorisera data. För varje 

begrepp användes därför ett förutbestämt tema där noteringar placerades. Metoden var också rätt så 

passande då funna begrepp ska översättas till en uppsättning variabler om de är aktuella för det 

studerade området (Patel & Davidson, 2011, ss. 102-103). 

Till metoden deduktiv tematisk analys användes observationsscheman för att skriva ner noteringar 

som tillhörde något av de fem förutbestämda temana. Noteringarna som skrevs ner kom från 

observationer av uppladdade videoklipp från webbplatsen Youtube som spelare själva laddat upp. I 

alla observerade videoklipp var det PC-spel som spelades samtidigt som ett 

skärminspelningsprogram spelade in spelet och spelarens röst. De faktorer som gjorde det 

tillförlitligt att observera videoklipp var dels att det inte var artificiella förhållanden, och dels att 
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spelupplevelser kunde fångas in där de faktiskt sker – hos spelaren i spelet. 

För att öka tillförlitligheten på observationsmetoden användes två utomstående observatörer som 

observerade två slumpmässigt utvalda videoklipp som ingick i undersökningen. Genom att jämföra 

de olika resultaten kunde sedan en fylligare förståelse och rikare tolkning skapas av resultatet. 

Eftersom undersökningen hade en kvalitativ (empirisk-holistisk) vetenskapssyn och 

forskningsansats var observatörernas roll i undersökningen att öka förståelsen, inte för att 

konfirmera eller komma fram till samma slutsatser (Ibid, s. 107).    

4.6. Genomförande

Först bildades en helhetsuppfattning av ett videoklipp genom att titta på hela videoklippet. Varje 

videoklipp bestod av en spelares skärminspelning och ljudinspelning på ett PC-spel som spelades, 

där spelaren spelade in sin röst samtidigt som han spelade spelet. 

Efter att en helhetsuppfattning bildades transkriberades två minuter av varje videoklipp, de första 

två minuterna efter tre minuter in i inspelningen. Allting som sades och relevanta ljud som hördes 

(skratt, jäspningar) under dessa två minuter transkriberades på ett textdokument. I textdokumentet 

delades det inspelade ljudet in i kronologisk ordning efter vilken minut och sekund som ljudet 

kunde höras. Till exempel: 3:47: ”uh... vi tar det där.” 3:47 betydde att ljudkommentaren kunde 

börja höras vid tidpunkten 3 minuter och 47 sekunder in i inspelningen. Efter ovanstående process 

går det att dela upp hur genomförandet gick till i fem steg:

1. Tolkning. Nästa steg – efter att två minuters observationsdata i form av ljudkommentarer 

från ett videoklipp hade transkriberats (skrivits av) – blev att föra över observationsdata till 

en tabell, i form av ett observationsschema. Observationsschemat för varje PC-spel innehöll 

fem olika förutbestämda teman, och data placerades i något av dessa  teman. All data som 

bestod av engelska ljudkommentarer översattes till svenska under denna fas. Vissa uttryck 

och termer fick undersökas lite noggrannare, som till exempel speltermer och engelska 

slanguttryck. För att förstå ljudkommentarerna bättre studerades först hela videoklippet, inte 

enbart de två minuter som skulle transkriberas. Den här proceduren genomfördes totalt åtta 

gånger, lika många gånger som antalet utvalda videoklipp för undersökningen. (All 

observationdata finns i åtta observationsscheman i Bilaga A under Bilagor).     

2. Sammanfattning. Nästa steg som genomfördes var att för var och en av 

observationsschemana sammanfatta datan som finns i dem. För att göra detta observerades 
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det videoklipp som observationsschemat tillhörde och baserades på igen. Noteringarna 

granskades och analyserades också igen. Denna process var till viss del iterativ. Därefter 

skrevs sammanfattningen genom att sammanfatta både observationsdata och tolkningar till 

en meningsfull helhet samt lyfta fram både det generella och det avvikande. 

Sammanfattningen gick med andra ord ut på att komprimera varje observationsschemas 

resultat för att göra det mer lättförståeligt och begripligt.

3. Observatörer. Två stycken observatörer användes i undersökningen för att förstärka 

reliabiliteten och generera rikare underlag. Observatörerna blev meddelade i förväg att det 

inte var test på de som personer och att de skulle hållas anonyma. En man på 22 år och en 

kvinna på 30 år deltog. Den ena observatören observerade ett slumpmässigt utvalt PC-spel 

från första spelkategorin och den andra observatören gjorde samma sak från den andra 

spelkategorin. De fick alltså observera videoklipp på PC-spel som redan observerats. 

Observatörerna använde också samma observationsschema som tidigare med förutbestämda 

teman. Den enda skillnaden mot tidigare var att observatörerna fick tillgång till 

transkriberingar på videoklippens ljudkommentarer som gjorts tidigare.  

4. Helhetstolkning. Eftersom syftet var att tolka och jämföra två olika kategorier av PC-spel 

gjordes först en helhetstolkning för var och en av spelkategorierna. I varje spelkategori 

ingick fyra PC-spel. De två helhetstolkningarna genomfördes genom att analysera 

observationsschemanas noteringar och sammanfattningar. I denna process ingick i 

helhetstolkningen även observatörernas observationsdata.

5. Jämföra. När de två spelkategorierna hade helhetstolkats blev nästa steg att genomföra en 

analys av likheter och skillnader mellan de två spelkategorierna. Detta gjordes genom att 

jämföra och granska de två helhetstolkningar som gjordes i föregående steg.
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5. Resultat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Undersökningen ledde till en mängd observationsdata i flera observationsscheman (se Bilaga A 

och B under Bilagor). För att besvara frågeställningen presenteras tolkning och analys av 

observationsdata från dessa observationsscheman. Resultatdelen innehåller följande delar: 

5.1. Observationsscheman, 5.2. Spelkategori ett – tolkning av observationsdata, 5.3. Spelkategori  

två – tolkning av observationsdata och 5.4. Jämförelse.      
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.1. Observationsscheman

Resultatet är baserat på åtta fall, där varje fall består av ett videoklipp på en skärminspelning med 

ljudkommentarer av en spelare som spelar ett PC-spel. I varje fall har ett observationsschema 

använts för att samla och notera observationer i form av vad som sägs och hörs. Noteringar har 

placerats i något av fem stycken förutbestämda teman som är relaterade till känslor av 

försjunkenhet: 

• Miss av stimulus/glömska

• Besvärlighet/kognitiv belastning

• Emotionell respons av spelet

• Engagemang/involvering

• Distraktioner/störningar

Videoklippen som nyss nämndes är utvalda med utgångspunkt i syftet att två olika typer av PC-spel 

skulle analyseras och jämföras. Av denna anledning är observationsschemana över PC-spelen 

uppdelade i två kategorier: Den första kategorin består av observationsdata från videoklipp på PC-

spel med hög grafikkvalitet och neutral spelatmosfär, och den andra kategorin består av 

observationsdata från videoklipp på PC-spel med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär. I 4.4 

Material förklaras hur PC-spelen valdes ut och delades in i två olika kategorier.   

Observationsschemanas observationsdata som nu finns tillhör två olika spelkategorier, och i denna 

del presenteras tolkning och jämförelse för att försöka uppfylla undersökningens syfte. Först 

presenteras tolkningsresultatet av första spelkategorins observationsdata. Därefter presenteras 

tolkningsresultatet av andra spelkategorins observationsdata. För varje spelkategori tolkas också en 
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kontrollpersoners observationsdata. I metoden användes två stycken observatörer som hade rollen 

som kontrollpersoner. Den ena kontrollpersonen (man, 22 år) analyserade ett PC-rollspel från 

spelkategorin med hög grafikkvalitet och neutral spelatmosfär. Den andra kontrollpersonen (kvinna, 

30 år) analyserade ett PC-rollspel från spelkategorin med låg grafikkvalitet och nischad 

spelatmosfär. I slutet av resultatdelen visas en jämförelse av likheter och skillnader mellan de två 

spelkategoriernas tolkningsresultat. 

5.2. Spelkategori ett – tolkning av observationsdata 

I den här delen görs en helhetstolkning av den observationsdata som finns i första spelkategorins 

observationsscheman. Observationsschemana består av noteringar av spelares ljudkommentarer i 

fyra olika PC-rollspel med hög grafikkvalitet och universell, neutral spelatmosfär.  

Noteringarna i samtliga fyra observationsscheman visar att alla spelare flera gånger visar tecken på 

engagemang i sina spel. I tabell 5, tidpunkt 4:31, noterades till exempel följande tecken på 

engagemang hos en spelare: ”Hård styrka är av yttersta vikt. Ett kungarike utan makt är inget rike 

alls.” I denna spelsituation är det en meddelanderuta med olika valalternativ som spelaren läser upp. 

Det intressanta i denna notering är att spelaren faktiskt läser igenom texten och låter måttligt 

engagerad. Han hoppar alltså inte över texten, utan väljer att läsa upp texten, vilket är tecken på att 

spelaren är intresserad och håller på att rikta sin energi och uppmärksamhet på spelinnehållet. En 

annan notering som placerades i temat engagemang/involvering var en notering i tabell 6, tidpunkt 

4:57: ”Titta på alla grejer.” I den här spelsituationen har spelaren nyss dödat flera fiender och 

belöningen för det är värdefulla föremål som fienderna tappar när de dör. Spelaren låter även på 

tonläget engagerad och glad. Kombinationen av spelsituationen, vad spelaren säger, och hur 

spelaren låter är tecken på att spelaren är intresserad och koncentrerad på spelet. 

Alla spelare visar också flera gånger tecken på emotionell respons av spelet de spelar. I tabell 4, 

tidpunkt 3:58 noterades: ”Återupplivelse-fontän. Ah ja, det är bra.” I denna spelsituation hittar 

spelaren en interaktiv fontän som har som funktion att återuppliva spelkaraktären vid fontänen ifall 

spelkaraktären skulle dö. Eftersom spelaren snabbt noterar fontänen och reagerar på den är det 

tecken på att spelaren är uppmärksam och koncentrerad på spelet. Det är en positiv emotionell 

respons därför att spelaren använder positiva ord för att kommentera händelsen och han låter i 

tonläget en aning entusiastisk. Rent spelmässigt är också fontänen bra då den sparar tid åt spelaren, 
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vilket styrker tolkningen om att noteringen är en positiv emotionell respons. I tabell 5, tidpunkt 3:10 

finns annan notering av emotionell respons: ”Sådärja, så nu är vi i lanthandeln.” Kombinationen av 

att spelaren (precis innan) snabbt ville till en lanthandel i spelet och att spelaren med viss lättnad i 

tonen säger ”sådärja” visar tecken på emotionell respons av spelet. Det intressanta med denna 

tolkning är att det också visar tecken på viss grad av koncentration på spelet då spelhändelsen får 

spelaren att reagera känslomässigt. 

Ovanstående exempel på engagemang och emotionell respons visar att försjunkenhetens intensitet i 

spelen är ganska stark. I alla fyra observationsscheman finns dock någon negativ notering i något av 

de förutbestämda temana som användes: miss av stimulus/glömska, besvärlighet/kognitiv belastning 

eller distraktion/störningar. Till exempel noterades följande i tabell 7, tidpunkt 3:02: ”...också... 

hmm...” I den här spelsituationen hittas en kista med föremål i som får spelaren att låta osäker 

fundersam cirka 10 sekunder, tills spelaren lite likgiltigt kommer fram till att kistans innehåll är 

”förutbestämt”. Att spelaren tänker efter och låter fundersam kan vara tecken på viss besvärlighet 

och kognitiv belastning, särskilt när funderingen inte ledde till någon positiv reaktion. Först är 

koncentrationen hög men sedan minskas den då spelaren kommer fram till en slutsats och låter lite 

likgiltig.     

Ingen spelupplevelse i samtliga fyra observationsscheman var alltså helt perfekt, eftersom 

intensiteten i försjunkenheten minskade vissa gånger i alla fyra fall som analyserades.    

En annan tolkning som kan ha koppling till hur spelen påverkade spelupplevelsen och 

försjunkenheten handlar om personerna bakom videoklippen. Personerna bakom de fyra 

videoklippen låter ganska lika varandra i hur de pratar i spelen. De är pratsamma och låter rätt så 

lättsamma och skämtsamma. Ett exempel finns från observationsschemat på Titan Quest vid 

tidpunkt 2:59 är: ”Hur vågar du?” Spelaren säger detta på ett skämtsamt sätt. I The Sims Medieval 

gör spelaren till sin röst på ett skämtaktigt vis när han läser upp ett textmeddelande, vid tidpunkt 

4:06: ”En lång och smal man närmade sig Linus och bugade...” Ett exempel från Darkspore där 

spelaren visar tecken på lättsamhet/skämtsamhet är ”Hurra” vid tidpunkt 3:19.  

Vissa stunder kan det tolkas som att spelaren inte tar spelet så seriöst. Men det kan vara logiskt då 

spelens rekommenderade medelålder är 12,5 år (se 4.4. Material).

Denna tolkning passar kanske mindre bra på tolkningen som finns i observationsschemat över 

Neverwinter Nights 2. Där låter spelaren för det mesta fokuserad och eftertänksam, men det finns 
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några noteringar av skämtsamhet. Till exempel följande notering: ”Men... denna är lite dum, tror 

jag.” (Tabell 7, tidpunkt 4:29). Kanske betyder det här att spelen i första spelkategorin leder till en 

en mer lättsam, lite mindre ”seriös” form av spelupplevelse. Det kan vara tecken på att en viss typ 

spelare dras till denna spelkategori. 

Resultat för kontrollperson 
En observatör hade rollen som kontrollperson för att resultaten ska uppnå en fylligare tolkning och 

generera rikare underlag. Detta ökar förståelsen (Patel & Davidson, 2011, s. 107). Kontrollpersonen 

analyserade ett redan analyserat PC-spel, The Sims Medieval. Genom att kontrollpersonen 

analyserar samma spel och videoklipp går det att tydligare se skillnader och likheter mellan de olika 

resultaten. Kontrollpersonen använde också samma metod och instrument som tidigare: Analysera 

ett videoklipp på spelet med hjälp av ett observationsschema där noteringar placeras. 

Kontrollpersonens resultat finns i tabell 12 i Bilaga B under Bilagor. Resultaten från den tidigare 

första analysen av spelet finns i tabell 5 i Bilaga A (även den under Bilagor).

Totalt sett är kontrollpersonens resultat likt resultaten från den första analysen av spelet. En likhet är 

att det i varje förutbestämt tema i observationsschemat placerats ungefär lika många noteringar:

• I tema 1 – Miss av stimulus/glömska, finns i det tidigare observationsschemat en notering 

och i kontrollpersonens observationsschema finns också en. 

• I tema 2 – Besvärlighet/kognitiv belastning finns i det tidigare observationsschemat tre 

noteringar, i kontrollpersonens finns det två stycken. 

• I tema 3 – Emotionell respons av spelet, finns det sex stycken noteringar i det tidigare 

observationsschemat och det finns lika många i kontrollpersonens. 

• I tema 4 – Engagemang/involvering, är det drygt 20 noteringar i både det tidigare 

observationsschemat och i kontrollpersonens observationsschema. 

• I tema 5 – Distraktioner/störningar, är det den största skillnaden. I de tidigare resultaten 

finns det inga noteringar placerade i tema 5. Men i kontrollpersonens resultat finns det tre 

stycken noteringar där i.    

Mest kanske skillnaderna består i vilka noteringar som finns under temana, inte antalet. Även om 

det är ungefär lika många noteringar i varje tema har några noteringar placerats i olika teman. Ett 

exempel är följande notering i tidpunkt 4:03: ”...missade jag allting som jag faktiskt ska köpa?” I 
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det tidigare observationsschemat är denna notering placerad i temat Miss av stimulus/glömska. Men 

i kontrollpersonens observationsschema är den placerad i temat Besvärlighet/kognitiv belastning. 

Kontrollpersonen kommenterar sin notering i observationsschemat: ”Han blir förvirrad eftersom 

han inte vet ifall det är något han nödvändigtvis borde köpa i byns affär.” I det tidigare 

observationsschemat motiveras noteringens placering i Miss av stimulus/glömska på följande sätt: 

”Efter att spelaren i cirka 50 sekunder har tittat och undersökt föremål i lanthandeln låter han osäker 

och en aning förvirrad (uppdraget var egentligen att gå till lanthandeln, inte köpa något).” I stort sett 

är kanske tolkningarna ändå lika varandra då noteringen i båda fall klassats som en känsla som 

påverkar försjunkenheten negativt. 

I observationsschemats sammanfattning/helhetsintryck skriver kontrollpersonen bland annat att han 

tycker att spelaren engagerar sig: “Han engagerar sig och spelar spelet och verkar inte störa sig 

mycket på något i det.” Vidare skriver kontrollpersonen att han tycker spelaren inte till fullo kunde 

bli försjunken. Han menar att själva arrangemanget med att spela in en video till en publik på nätet 

och prata i spelet gjorde detta svårt. I det andra observationsschemat från den tidigare 

undersökningen står det: “För det mesta av de två minuter som analyserats detaljerat låter spelaren 

måttligt engagerad.” De två sammanfattningarna av observationen är i jämförelse ganska lika. I 

båda fall tolkas det som att spelaren känner sig intresserad och engagerad av spelet, fast inte på 

något djupare plan.     

5.3. Spelkategori två – tolkning av observationsdata

Samma metod används här som i föregående del. En helhetstolkning görs på den observationsdata 

som finns i fyra observationsscheman tillhörande andra spelkategorin. De observerade PC-spelen 

som tillhör andra spelkategorin har låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär.   

I samtliga fyra observationsscheman visas generella tecken på engagemang/involvering, och flera 

gånger visas även tecken på emotionell respons av spelen. Till exempel noterades i tabell 9, 

tidpunkt 3:59 följande tecken på engagemang: ”Du blev kritiskt sårad, skorpion.” I denna 

spelsituation slåss spelaren med sin spelkaraktär mot en fiende och sårar den allvarligt. Spelaren 

kommenterar spelhändelsen och låter rätt så engagerad och intresserad. Denna tolkning kan styrkas 

av att spelaren reagerar snabbt på händelserna i striderna. Ett annat intressant tecken spelaren visar 

är koncentration och uppmärksamhet, då spelaren under striderna följer de automatiserade 

textmeddelandena som genereras nere i vänstra hörnet. I den 11:e tabellen, tidpunkt 4:07 säger 
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spelaren: ”Låt mig se dina saker...” Detta är ett tecken på engagemang då spelaren visar tecken på 

intresse och nyfikenhet av vad en följeslagare i spelet har för saker på sig. Det är också ett tecken på 

att spelaren aktivt riktar sin uppmärksamhet på spelet. 

Emotionell respons noterades i samtliga observationsscheman flera gånger. Följande är ett exempel 

från tabell 10, tidpunkt 4:10: ”Men dörren är låst, vi kommer att behöva en nyckel.” Spelaren håller 

på att leta runt men hittar inte riktigt och av denna anledning reagerar spelaren på ett koncentrerat 

och beslutsamt sätt, på gränsen till besvärlighet. Detta visar också tecken på att spelaren aktivt 

håller på att rikta sin uppmärksamhet på spelet. En annan noterad emotionell respons kommer från 

tabell 8, tidpunkt 4:13: ”Aj! ...verkligen” I den här spelsituationen sparkar spelaren sönder några 

tunnor i spelet, varav en exploderar och får spelaren att reagera på ett lite skämtsamt sätt. Att 

spelaren reagerar på denna spelhändelse visar tecken på att spelaren är intresserad och i viss grad 

koncentrerad på spelet.  

Totalt sett var inte spelupplevelserna perfekta då det i samtliga observationsscheman noterades 

någon negativ känsla. I varje observationsschema finns någon notering i något av dessa teman: Miss 

av stimulus/glömska, Besvärlighet/kognitiv belastning eller Distraktion/störningar. Detta innebär att 

spelarnas försjunkenhet i samtliga fyra PC-spel i viss grad var instabil och varierande i intensitet. 

Bakom de noterade ljudkommentarerna i de fyra observationsschemana är det olika personer med 

olika personligheter. Till viss del ser det ut som att spelarnas personlighet påverkar sättet som 

spelarna blir försjunkna i spelen. Till exempel låter spelaren som spelade Diablo (i tabell 8) som 

pratsam, en aning ivrig och lite tankspridd i spelet. Personen som spelade Planescape Torment 

(tabell 10) tolkades som koncentrerad, fokuserad, en aning irriterad samt ganska fåordig. 

Personlighetsegenskaper kan ha bidragit till att den förstnämnda spelaren någon gång ”tappade” 

fokuset på spelet, till exempel i tidpunkt 3:42 där spelaren säger: ”Vänta, vänta, nej.” I detta 

exempel kommer spelaren på att han såg fel på en sak han nyss tittat på. För spelaren i Planescape 

Torment kan personlighetsegenskaper bidragit till att han reagerade ganska seriöst på händelser i 

spelet, men också att inga speciella tecken på miss av stimulus, glömska, eller distraktion noterades. 

Det här kan betyda att PC-rollspel med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär oftare drar till 

sig spelare med varierande personlighetsegenskaper. De individuella skillnaderna kan medföra att 

försjunkenhetens intensitet blir mer varierad och olika mellan de olika spelarna.
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Resultat för kontrollperson
För att uppnå en fylligare tolkning av den andra spelkategorins observationsdata gjordes samma sak 

som i första spelkategorin. En observatör i rollen som kontrollperson användes. Kontrollpersonens 

uppgift var att analysera ett av spelen i spelkategorin som redan analyserats, PC-rollspelet Fallout. 

Kontrollpersonen använde också samma metod och instrument som tidigare: Analysera ett 

videoklipp på spelet med hjälp av ett observationsschema där noteringar placeras. Meningen med 

att kontrollpersonen analyserade samma videoklipp på ett spel är att det då tydligare går att se 

skillnader och likheter mellan de olika resultaten. Kontrollpersonens resultat finns i tabell 13 i 

Bilaga B under Bilagor. Resultaten från den tidigare första analysen av spelet finns i tabell 9 i 

Bilaga A (som också finns under Bilagor).

Totalt sett är kontrollpersonens resultat ganska likt resultaten från den tidigare analysen på samma 

spel. Kombinationen av båda resultat bidrar till en fylligare och klarare förståelse. Den största 

skillnaden som resultaten visar är att kontrollpersonen några gånger tolkar strider mot fiender som 

distraktioner/störningar. Men de tidigare resultaten visar att samma spelsituationer tolkas som att 

spelaren är fokuserad. Ett exempel är en notering vid tidpunkt 4:10: ”Du fick en till kritisk skada, 

och skorpionen dör.” Kontrollpersonen tolkade noteringen på följande sätt: ”Detta som hände 

kändes som en distraktionsstörning.” Samma notering tolkas i den första tidigare analysen av spelet 

såhär: ”Spelaren läser ganska fokuserat upp ett meddelande om hur den sista skorpionen dödades.” 

Kontrollpersonens notering och tolkning finns placerad i tema 5 – Distraktioner/störningar. I det 

andra fallet finns noteringen och tolkningen placerad i tema 4 – Engagemang/involvering. Vid en 

första anblick kanske resultaten verkar motsägande. Den ena är negativ känsla och den andra är 

positiv. Men genom att lägga ihop tolkningarna, spelsituationerna och förstå begreppet 

försjunkenhet blir bilden klarare. I spelet strider spelaren mot fiender som leder till rätt så intensiva 

känslor. Problemet är att goda känslor av försjunkenhet handlar om balanserade intensitetsnivåer i 

uppmärksamhet och koncentration. För mycket upphetsning och koncentration kan därför ofta leda 

till negativa känslor. Det är rimligt att en spelares känslor av fokus i striderna kan gå över till en 

form av besvärlighet eller distraktion- och störningsmoment. Med utgångspunkt i detta kan de båda 

tolkningarna stämma överens. De tyder på att spelaren är i ett balansläge mellan att känna sig 

fokuserad och besvärad/störd.

I observationsschemats del om sammanfattning/helhetsintryck skriver kontrollpersonen följande: 

”Inte så livligt spel och inte så mkt distraktioner i miljön.” I observationsschemat från den tidigare 

undersökningen av spelet står det: ”Sammanfattningsvis låter spelaren fokuserad, intresserad och 
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eftertänksam i spelet. Han kan kanske låta fåordig och tystlåten ibland, vilket kan bero på 

ovannämnda saker.” Båda sammanfattningar kompletterar varandra och ger en klarare bild av 

spelarens känslor i spelet. Spelaren är koncentrerad, fokuserad och spänd på spelet. På gränsen till 

att känna sig besvärad/störd. Följden av detta är få distraktioner i miljön, att spelaren låter fåordig 

och att spelet i sin helhet inte är så livligt. 

5.4. Jämförelse

Skillnader
Bland de intressanta skillnaderna är att spelarnas spelupplevelse är mer ”lättsam” i PC-spelen 

tillhörande första spelkategorin (PC-rollspelen med hög grafikkvalitet och universell spelatmosfär). 

Spelarna låter till exempel mer skämtsamma och spontana än spelarna i den andra spelkategorin 

(PC-rollspelen med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär). I den första spelkategorin är också 

spelarnas känslor av försjunkenhet lite mer stabila och mindre växlande än i spelkategori två.

I den andra spelkategorin är att spelarnas försjunkenhet mer intensitetsvarierande. Spelarnas 

spelupplevelser i den andra spelkategorin är även mindre lättsam och lite mer seriös. Kanske är det 

här logiskt då PC-spelen tillhörande andra spelkategorin har en högre genomsnittlig 

åldersrekommendation på 15,5 år (se Material 4.4.). Meningen är troligen att dessa spel ska vara 

lite mer seriösa och svåra.   

Likheter
En likhet mellan första och andra spelkategorin är att försjunkenhetens intensitet totalt sett ungefär 

är lika stark. Skillnaderna är lite förvånande ganska små. Det är fler likheter än skillnader. Till 

exempel är det samlade antalet noteringar i båda spelkategoriernas alla teman i 

observationsschemana ungefär lika många. Vissa observationsscheman innehåller fler positiva 

noteringar än andra, men när noteringarna för samtliga observationsscheman i båda 

spelkategorierna läggs ihop jämnar det ut sig. En intressant likhet är att det i båda spelkategoriers 

samtliga observationsscheman finns noteringar i något av de naturligt negativa temana: Miss av 

stimulus/glömska, Besvärlighet/kognitiv belastning eller Distraktion/störningar. De positiva och 

negativa noteringarna är alltså totalt sett ungefär lika många och lika starka. Dessa likheter har 

kunnat analyseras i samtliga utvalda PC-spel under ett tidsintervall av två minuter. Detta är en 

intressant likhet. Det kan tolkas som att varken äldre nischade, eller nyare neutralare PC-rollspel har 

förutsättningar för en stabil intensiv försjunkenhet under en längre stund.
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6. Slutsats
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I slutsatsen kopplas resultaten till arbetets syfte och frågeställning. Frågeställningen som består av 

två delfrågor besvaras på ett sammanfattat vis och resultaten knyts samman med syftet för att sätta 

resultaten i ett vidare meningsfullt sammanhang. Slutsatsen innehåller 6.1. Svar på frågeställning 

och 6.2. Betydelse och implikation.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.1. Svar på frågeställning

• Hur kan försjunkenhet i PC-rollspel påverkas av hög grafikkvalitet, och neutral spelatmosfär 

kontra låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär? 

Svar på första delfrågan: PC-rollspel med hög grafikkvalitet och neutral spelatmosfär kan leda till 

ganska intensiv nivå av försjunkenhet. Den är även genomgående ungefär lika stark hos spelarna. 

PC-rollspelen med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär kan leda till mer växlande 

intensiteter av försjunkenhet hos spelarna. Men totalt sett är spelupplevelserna i andra spelkategorin 

lika stark som i den första spelkategorin när de läggs ihop.    

• Hur är skillnaderna och/eller likheterna mellan hur dessa två olika typer av PC-rollspel 

påverkar försjunkenheten? 

Svar på andra delfrågan: Totalt sett leder de två spelkategorierna till ungefär lika intensiv nivå av 

försjunkenhet när alla spelupplevelser läggs ihop. En intressant skillnad är att de verkar dra till sig 

spelare med olika personlighetsegenskaper. PC-rollspel med hög grafikkvalitet och neutral 

spelatmosfär ser ut att leda till mer enhetlig form av spelupplevelse bland spelarna, med rätt så 

stabila intensitetsnivåer av försjunkenhet. Spelarnas försjunkenhet är en aning mer lättsamma och 

skämtsamma. Den andra spelkategorin med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär ser ut att 

leda till en mindre enhetlig form av försjunkenhet. Försjunkenhetsnivåerna är en aning mer 

intensitetsvarierande och växlande. Spelarna visar även tecken på en försjunkenhet som är en aning 

mindre lättsam och mer eftertänksam än i den första spelkategorin. 
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6.2. Betydelse och implikation

Syftet med undersökningen var att utöka förståelsen för hur olika spelelement inverkar på spelares 

spelupplevelser och på detta sätt ge en hypotetisk bedömning på hur den nuvarande utvecklingen i 

datorspelsbranschen kan förstås. Med nuvarande utvecklingen i datorspelsbranschen menas att 

datorspels grafikkvalitet blir allt högre och har hög prioritet. Många spelare, flera teoretiker och 

designers är tveksamma till denna utveckling. Ett problem är att andra betydelsefulla spelelement 

får lägre prioritet och fokus. Ett av de är spelatmosfär som även blir allt mer neutraliserad för att 

anpassas för en mer heterogen spelarbas (Falleja, 2009, s. 215; Calleja, 2011, s. 146; Kultima, et al., 

2011, s. 27).

Grafikkvalitet kontra spelatmosfär
Resultaten visar att PC-rollspel med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär kan leda till ganska 

intensiv nivå av försjunkenhet. Den andra spelkategorin med hög grafikkvalitet och neutral 

spelatmosfär leder också till samma nivå. Totalt sett visar de två spelkategoriernas resultat ganska 

små skillnader i försjunkenhetens intensitet. I och med att resultaten i de två spelkategorierna 

uppvisar ungefär lika starka försjunkenhetsnivåer, kan en fråga vara om fokuset på allt högre 

grafikkvalitet är ett effektivt sätt för att förbättra spelupplevelser. Eftersom skillnaden är liten det 

betyda att de spelföretag som behöver extra resurser för att utveckla grafikkvaliteten har andra 

alternativ. Ett problem med hög grafikkvalitet är att det ofta är resurskrävande (Ruggill & 

McAllister, 2011; Mitchell, 2012, s. 84). Spelutvecklare kan istället fokusera sina tillgängliga 

resurser på en lägre grafikkvalitet och på ett spelelement som inte är lika naturligt resurskrävande, 

exempelvis spelatmosfär. 

Det finns dock ett problem. Problemet är att resultaten visar på generella skillnader mellan de två 

spelkategorierna (se 5. Resultat). I spelkategorin med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär är 

det mer intensitetsvariation mellan de olika spelarna i försjunkenhet. Försjunkenhetens intensitet är 

i den andra spelkategorin mer enhetliga och lika varandra. Totalt sett är alltså försjunkenheten 

ungefär lika stark i båda spelkategorier, men det är mer variationer mellan spelarna i spelkategorin 

med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär. En annan skillnad i denna spelkategori är att 

spelarna är en aning mer seriösa och eftertänksamma. I den andra spelkategorin är spelarna mer 

lättsamma och skämtsamma. Detta visar tecken på ett fenomen som togs upp tidigare i 2.3.  

Spelatmosfär; att en viss stil och atmosfär kan leda till olika associationer och känslor beroende på 

vem som är mottagaren. Faktorer såsom könstillhörighet, ålder och tillfälligt humör påverkar valet 
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av medieinnehåll (Borsky, 2011; Mar, et al., 2010, s. 3). För syftet indikerar detta att även om 

spelupplevelserna i båda spelkategorier är lika starka är det lite olika målgrupper som nås.  

För spelföretag kan ovanstående betyda att det är säkrare att lägga resurser på grafikkvalitet än 

nischad spelatmosfär för att nå ut till breda publiker och växlande spelardemografi. En annan 

anledning till att det är säkrare är marknadsföring. Grafikkvalitet är en viktig del av många 

datorspels marknadsföring (Calleja, 2011, s. 33). Detta skulle isåfall betyda att den nuvarande 

utvecklingen i datorspelsbranschen är ganska förnuftig och logisk. Hög grafikkvalitet och neutral 

spelatmosfär kan vara ett mer säkert kort än lägre grafikkvalitet och nischad spelatmosfär. 

Emotionell involvering
En nytta med undersökningen sades i syftet vara att tillföra kunskap till området emotionell 

involvering som Calleja (2011) tar upp. Emotionell involvering handlar om att uppleva specifika 

platser eller situationer med en viss typ av stämning (s. 136). 

Vad resultaten visar är att två olika typer av spelatmosfärer kan leda till olika slags spelupplevelser, 

men som är ungefär lika starka. Försjunkenhetens intensitet är totalt sett ungefär lika hög i båda, 

fast nischad spelatmosfär ser ut att bidra till mer intensitetsvariation mellan de olika spelarna. 

Denna analys kan vara logisk då en nischad spelatmosfär enligt teorin om emotionell involvering 

innebär nischade specifika platser och situationer, som kanske inte alla kan relatera till och 

uppskatta på samma sätt. 

Spelkategoriernas spelatmosfär bedömdes efter PC-spelens åldersrekommendation (se 4.4.  

Material). I den första spelkategorin bedömdes spelen ha neutral spelatmosfär baserat på att de har 

mer familjevänliga teman och en lägre genomsnittlig åldersrekommendation på 12,5 år. I den andra 

kategorin bedömdes spelen ha nischad spelatmosfär baserat på att de har en högre 

åldersrekommendation på 15,5 år, samt mindre familjevänliga teman. Genom resultaten visas det att 

en mjukare/snällare spelatmosfär leder till en mer lättsam och skämtsam emotionell involvering. En 

hårdare/tuffare spelatmosfär leder till en emotionell involvering som är mer seriös och 

eftertänksam. Kombinationen av mjukare spelatmosfär och spelare som visar tecken på lättsamhet 

indikerar att det kan vara överstimulerade personer. Kombinationen hårdare/tuffare spelatmosfär 

och spelare som visar tecken på seriösitet indikerar tvärtom, att det är mer troligt att 

understimulerade personer valt dessa spel (Mar, et al., 2010, ss. 3-4). För forskning om emotionell 

involvering är det intressant. Kanske betyder det att lättsamma överstimulerade personer har 
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tendens att söka sig till medieinnehåll som är mer neutralt och familjevänligt. Personer som är 

understimulerade, seriösa och eftertänksamma har kanske mer tendens att söka sig till nischade och 

mindre familjevänligt medieinnehåll 
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7. Diskussion
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I diskussionsdelen förs en reflekterande diskussion om metod och resultat. Metoderna och 

materialet diskuteras och utvärderas utifrån hur det fungerade och utifrån dess roll i att besvara 

frågeställningen. Resultaten sätts i ett vidare sammanhang genom att diskuteras utifrån arbetets  

teoretiska utgångspunkter. Något annat som tas upp är iakttagelser från undersökningen som 

uppfattas som intressanta. I slutet presenteras också ett förslag på lösning i form av ett  

designförslag. Diskussionsdelen innehåller följande delar: 7.1. Metoddiskussion, 7.2.  

Resultatdiskussion, 7.3. Intressanta iakttagelser och synpunkter och 7.4. Designförslag. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.1. Metoddiskussion

Undersökningen gick ut på att analysera och tolka spelares försjunkenhet i åtta olika datorspel som 

var uppdelade i två olika kategorier. Varje fall bestod av en skärminspelning på ett datorspel med 

inspelade ljudkommentarer från spelaren som spelade. Ett instrument användes för denna process i 

form av observationsschema med förutbestämda teman där observationsdata skrevs ner. Genom 

metoden gick det att besvara frågeställningen och bilda en kvalificerad hypotes och perspektiv.  

Reflektion av metod
 Styrkan med metoden som användes var att den var både systematisk och holistisk. Meningar och 

yttringar skulle systematiskt placeras under förutbestämda teman, men de skulle också förstås och 

tolkas, något som gjorde att helhetssynen kom med. 

Något som hade förstärkt undersökningen hade varit att undersöka fler videoklipp där också 

kvinnor och äldre spelare varit med. Problemet är att det i undersökningar med begränsat antal fall 

kan krävas en extra balans mellan slumpfaktorn och kontrollfaktorn. Om inte slumpfaktorn 

kontrolleras tillräckligt kan avvikande fall få för stort inflytande på resultaten. De avvikande fallen 

gör då att resultaten inte blir lika generaliserbara. Om fler fall hade undersökts hade kvinnor och 

äldre också varit med. Men i och med att ett begränsat antal fall undersöktes gjordes detta val för att 

minska påverkan av eventuella oberoende variabler. 

En annan möjlig förbättring hade varit att analysera videomaterial gruppvis på två-tre stycken 

personer för att få en ännu fylligare och rikare bild av studieobjekten. Videomaterialet bestod enbart 

av PC-rollspel och inga andra spelgenrer och spelplattformar. Detta var ett medvetet val för att göra 
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undersökningen mer fokuserad och minska påverkan av eventuella oberoende variabler. Resultatet 

skulle förmodligen blivit lite annorlunda om det till exempel i materialet ingått musikspel för 

Playstation 3 eller mobilspel. Nackdelen med ett mer avgränsat urval av material är att resultaten 

kan få en mer  begränsad generaliserbarhet. Men fördelen är att det leder till mer tillförlitliga 

resultat. Resultaten som bildades genom metoden gäller därför mest på PC-rollspel och datorspel 

med liknande spelstil. Materialet var dock bestämt utifrån andra faktorer än enbart ifall det var PC-

rollspel eller inte, materialet valdes även ut utfrån faktorerna hög och låg grafikkvalitet, samt 

nischad och neutral spelatmosfär. Dessa designelement kan hittas i datorapplikationer och digitala 

medier som är utanför spelområdet. Av denna anledning kan resultaten ändå ha viss 

generaliserbarhet än i enbart PC-rollspel.   

Etiska aspekter
Det kan finnas vissa etiska aspekter på att granska andras videoklipp på nätet. Bedömningen som 

gjordes var att videoklippen är uppladdade på en känd offentlig webbplats, Youtube. Det finns 

sekretessinställningar för videoklipp på Youtube som kan göra att endast vänner kan se 

uppladdarens videoklipp. Om det hade varit känsliga videoklipp hade därför användarna ganska 

enkelt kunnat avaktivera offentlig delning av videoklipp. De observerade videoklippen var öppna 

för att visas, rankas och kommenteras. Av denna anledning gjordes bedömningen att videoklippen 

kunde användas i ett vetenskapligt arbete för att analysera spelupplevelser. Videoklippen användes 

enbart för att utöka kunskapen kring försjunkenhet i datorspel och inte för att misskreditera någon 

person. Något annat nämnvärt är att det var delar av videoklipp som transkriberades och 

analyserades extra noggrant (två minuter).

7.2. Resultatdiskussion

Diskussion utifrån teori
Inom forskningsområdena informatik och digital design är resultaten intressanta därför det har blivit 

mer intressant och relevant att studera upplevelsedesign i fritids- och hemmiljöer (Fuchsberger, 

Tscheligi & Moser, 2012, s. 1794). Resultaten i denna undersökning är därför relevanta 

vetenskapligt då det var upplevelser i form av försjunkenhet i datorspel som analyserades. 

Försjunkenhet har stark korrelation till goda spelupplevelser och är enligt McAllister (2011) 

nyckeln till långvarigt engagemang i datorspel (s. 9). Det resultaten visar är att spelare kan bli 

ungefär lika försjunkna i PC-rollspel genom två olika kombinationer av spelelement. Den ena 

kombinationen är hög grafikkvalitet och neutral spelatmosfär, och den andra kombinationen är låg 
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grafikkvalitet och nischad spelatmosfär.    

Fördelen med den typ av PC-spel som undersöktes i ena spelkategorin, som hade hög grafikkvalitet 

och neutral spelatmosfär, är att bättre grafikkvalitet ofta uppfattas som lika med bättre datorspel. 

Det är ofta genom den attraktiva spelgrafiken som spelare lockas till datorspel som de i annat fall 

inte skulle (Lazzaro, 2009, s. 8; Calleja, 2011, s. 140). Kanske kan därför de extra resurser som 

grafikkvalitet kräver kompenseras genom ökad attraktivitet på spelmarknaden. Lägre grafikkvalitet 

och nischad spelatmosfär kan leda till nästan lika god spelupplevelse, dock är problemet att det inte 

lockar till sig lika många spelare på grund av grafikkvaliteteten. Det finns också ett problem med 

nischad spelatmosfär. Problemet är att nischade spelelement enligt Falleja (2009) passar en mer 

begränsad andel av spelarna (s. 215). Detta i sin tur påverkar omsättningen.

Resultatens utomvetenskapliga betydelse
Resultaten är viktiga utomvetenskapligt och samhälleligt då det ger insikt i alternativa sätt att skapa 

god interaktiv upplevelse. Atmosfären och stämningen är ett sådant. Grafikkvalitet är fortfarande en 

bra ingrediens för att skapa god spelupplevelse. Detta konfirmeras bland annat i en rapport från 

AVALON Learning (2011), där en av slutsatserna är att realistisk återgivning kan vara en nyckel för 

att skapa djupt engagemang. Men om det finns andra ingredienser som kan leda till lika god 

upplevelse kan det vara värt att beakta i designprocesser. Utanför spelområdet där digitala 

användargränssnitt behöver designas kan det ha betydelse, som i till exempel webbdesign. En 

webbplats med hög grafikkvalitet kan kräva längre laddningstid jämfört med låg grafikkvalitet, 

något som riskerar att användare överger webbplatsen på grund av väntetiden. Resultaten från 

denna undersökning indikerar att webbplatsen istället skulle kunna fokusera på nischad atmosfär. 

Denna lösning skulle kunna vara speciellt passande om det är en specifik målgrupp som 

webbplatsen riktar sig på. Detta beror på att det kan vara enklare att anpassa atmosfären för en 

mindre målgrupp med liknande intressen än för en bredare målgrupp med olika intressen.

En fråga som kan uppstå vid forskning om försjunkenhet är vad som händer när användare upplever 

långvarig intensiv nivå av försjunkenhet? Resultaten visar inga exempel på spelare som blir totalt 

försjunkna utan negativa intensitetsvariationer (i form av glömska, distraktioner, kognitiv belastning 

och liknande). Det kanske kan uppstå en negativ effekt på liknande sätt som med realistisk 

återgivning och hög grafikkvalitet. Grafikkvalitet kan förstärka upplevelsen men det kan uppstå ett 

läge som leder till fenomenet Uncanny Valley. Det innebär mottagaren upplever en grafisk 

representation som mänsklig men ändå inte helt mänsklig. Något fattas. De subtila bristerna gör att 
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en konstig känsla uppstår (Joly, 2013). En liknande konstig känsla kanske också uppstår av 

långvarig total försjunkenhet i en virtuell miljö. Med total försjunkenhet under längre tid menas att 

användaren kontinuerligt upplever djupt engagemang, lagom svåra utmaningar och balans av 

perceptuell stimulans. En annan intressant och viktig fråga är etiska aspekter kring djup 

försjunkenhet i virtuella miljöer. Eftersom försjunkenhet sägs vara nyckeln till långvarigt 

engagemang i datorspel kan en etisk frågeställning vara om försjunkenhet är korrelaterat till för 

mycket stillasittande och datorberoende (McAllister, 2011, s. 9).     

7.3. Intressanta iakttagelser och synpunkter

En intressant lärdom av undersökningen är att PC-rollspel har svårt att få spelaren upprätthålla en 

långvarigt stabil spelupplevelse. Spelupplevelsen kan variera och växla i intensitet flera gånger på 

bara några minuter. På sätt och vis skulle det kunna ses som något bra att resultaten visar tecken på 

intensitetsvariationer i spelarnas försjunkenhet. För det är ju tecken på att spelarna inte helt förlorat 

"kontakten" med omvärlden och sig själva! Det visar också att det som Calleja (2011) kallar för 

total försjunkenhet är svårt att uppnå i PC-rollspel, särskilt under en längre stund (s. 30). Samtidigt 

visar resultaten att spelare i betydelsefull grad ofta blir försjunkna i PC-rollspel. Tecken på det är att 

en majoritet av noteringarna i samtliga fall är kategoriserade som engagemang och positiv 

emotionell respons av spelet (se Bilaga A och B under Bilagor).

Det intressanta med resultaten är att de visar att det finns både generella likheter och generella 

skillnader mellan spelarna i de två spelkategorier som analyserats. I varje spelkategori analyserades 

fyra PC-rollspel. Resultaten för den första spelkategorin, PC-rollspel med hög grafikkvalitet och 

neutral spelatmosfär, visar tecken på spelare som är mer lättsamma och skämtsamma. I den andra 

kategorin, PC-rollspel med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär, visar resultaten tecken på 

spelare som är mer seriösa och eftertänksamma. De olika spelkategorierna ser därför ut att locka 

olika typer av spelare och framkalla olika känslor. Det kan vara en rimlig tolkning då det tidigare i 

arbetet togs upp att vi lockas till olika genrer beroende på faktorer som anlag, intresse och humör 

(Mar, et al., 2010, ss. 3-4). Ett begrepp som tar upp detta fenomen är emotionell involvering. 

Emotionell involvering handlar om att vilja förflytta sina känslor till en mer önskvärd plats och 

situation (Calleja, 2011, s. 136). 
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7.4. Designförslag   

Förslag på lösning
I datorspelbranschen anpassas och riktas många datorspel till breda publiker och skiftande 

spelardemografi. Detta får följden att spelelement i datorspel blir mindre nischade, som till exempel 

spelatmosfär (Stolterman & Löwgren, 2007, s. 103; Sandbladh, 2012; Falleja, 2009, s. 215). 

Det kan finnas en svårighet med att både designa nischade spelelement, utveckla hög grafikkvalitet, 

och samtidigt nå bred skiftande spelardemografi. Dels kostar det mer och dels leder nischade 

spelelement till färre mottagare. Som det ser ut nu är en vanligt förekommande metod hos 

spelutvecklare att prioritera grafikkvalitet, och neutralisera andra spelelement, som till exempel 

spelatmosfär. Det syns i spelmarknaden där en liten minoritet av alla datorspel har en 

åldersrekommendation från 18 år (Scragg, 2010, s. 74). Men undersökningar visar att spelare 

egentligen inte vill ha bättre spelgrafik. Många spelare, och även flera teoretiker och designers är 

tveksamma och kritiska till fokuset på allt bättre spelgrafik. Det tar resurser från andra 

betydelsefulla spelelement. Ett ofta underprioriterat spelelement är spelatmosfären som handlar om 

att uppleva en specifik plats och situation med viss stämning (Lazzaro, 2009, s. 20; Grant, 2012; 

Calleja, 2011, s. 140). 

Frågan är om det är möjligt att göra spelatmosfär mer nischad och samtidigt nå bred spelarbas? 

En lösning kan vara att ett datorspel där en funktion för att aktivera/avaktivera vuxentema ingår. 

När vuxentemat är påslaget visas mindre familjevänliga element såsom blod, våld och nakenhet. Ett 

problem är att utvecklingen av dessa funktioner skulle kräva extra resurser i början. En annan 

liknande lösning skulle kunna vara att olika områden i datorspel är anpassade efter olika målgrupper 

genom att ha olika stilar och atmosfärer.  

Resurser kan teoretiskt sett släppas från grafikkvalitetsområdet då hög grafikkvalitet inte alltid är en 

indikator på större känsla av försjunkenhet. Resultaten tyder på det och Nitsche (2009) har en 

liknande mening (s. 204). Fast även om ett datorspel utan hög grafikkvalitet i teorin har 

förutsättningarna för god spelupplevelse, måste ändå spelarna först lockas till det på något sätt. 

Svårigheten ligger i att locka spelare till ett datorspel med låg grafikkvalitet. Detta beror på att 

grafikkvalitet på sätt och vis blivit ett mått på hur bra ett datorspel är (Calleja, 2011, s. 140). 
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En lösning på ovanstående problem kan vara att utveckla realistiska filmsekvenser i ett datorspel. 

Sådana som brukar visas efter ett avklarade uppdrag, nivåer och liknande. Om dessa är 

väldesignade och realistiska kan de användas i marknadsföringen och resten av spelet kan ha en 

mycket lägre grafikkvalitet. I samma datorspel kan en nischad spelatmosfär också användas och 

samtidigt nå en bred spelarbas. Men för att det ska fungera kan det krävas att mycket resurser läggs 

på att skapa engagerande spelberättande och intressanta speldialoger. En nischad spelatmosfär i 

form av ett racerbilspel som handlar om att tävla på en tävlingsbana kanske är ointressant för 

många. Fast det är möjligt att få spelatmosfären intressantare för en bredare spelarbas genom inslag 

av element som dramatiserar innehållet. Förvrängning, överraskningar, desorientering, rytm och 

tajming är element som kan åstadkomma detta. Det kan också gå genom att lägga till element i 

spelberättelsen som skapar mening och förståelse (Nitsche, 2009, s. 228; McCarthy & Wright, 2004, 

s. 105). 

Ovanstående lösning kanske kan lösa det som många spelare kritiserarar; att datorspel upplevs allt 

mer hybrida och förenklade (Sandbladh, 2012; Lowe, 2012; Kultima & Saarinen, 2011, ss. 71-72). 

En enkel skiss och prototyp har gjorts för illustrera denna lösning som tagits fram.    

Designförslag
Nedanför visas lösningen på ett konkret sätt genom en bild på några skisser och två 

stillbildsprototyper. I den första bilden bestående av tre skisser illustreras hur spelande, speldialoger 

och berättelsesekvenser med hög grafikkvalitet går ihop. Spelarens spelkaraktär går fram till en 

annan karaktär i spelet och klickar på den. Genom klickandet dyker alternativ för speldialoger upp. 

Spelaren kan alltså interagera med karaktären genom dialogerna. Vid någon fas i dialogerna kan 

karaktären berätta någonting som leder till att en animerad berättelsesekvens med hög grafikkvalitet 

spelas upp. De andra två bilderna illustrerar samma idé fast som stillbildsprototyp.    
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Figur 3. Figuren visar tre skisser. I den första skissen visas en spelmiljö tillsammans med två 

spelkaraktärer. Spelkaraktären går fram till karaktären till vänster för att öppna en dialog. 

I den andra skissen visas speldialoger mellan karaktärerna. Berättandet börjar här som leder till en 

berättarsekvens i tredje skissen. Berättarsekvensen är tänkt att vara i form av en filmsekvens med 

hög grafikkvalitet.

Figur 4. Figuren visar en stillbildsprototyp. Den springande spelkaraktären till höger styrs av spel-

aren som vill interagera med karaktären vid brasan. När interaktionen startar genom musklick dyker 

speldialoger upp som i sin tur leder till att en animerad berättelsesekvens av hög grafikkvalitet spelas 

upp.
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Figur 5. Figuren visar en stillbildsprototyp av en animerad berättelsesekvens av hög grafikkvalitet. 

Idén är att filmsekvenser ska ha högre grafikkvalitet än resten av spelet för användas i marknads-

föringen. En annan poäng med filmsekvenser är att de ska innehålla element som dramatiserar spelet. 

Detta gör att nischade spelatmosfärer som vanligtvis känns ointressanta blir intressantare.  

Utvärdering
Idé på lösning och designförslaget som presenterades har utvärderats med hjälp av två stycken 

utvärderare. En kvinna på 27 år, och en man på 20 år. Utvärderingsmetoden gick ut på att ställa tre 

stycken halvöppna frågor till varje utvärderare. Båda två fick samma bakgrundsinformation om 

lösningen och designförslaget som tagits upp i denna del, 7.4. Designförslag. Skisserna ingick dock 

inte utvärderingen, bara de två stillbildsprototyperna. De blev meddelade att det inte var ett test på 

dem som personer utan enbart ett test för att få en ärlig bedöming utifrån. Utvärderarna skrev själva 

in sina svar under tre olika rubriker i ett ordbehandlingsprogram: helhetsintryck, fördelar och 

nackdelar. Svaren från utvärderingen är sammanställda och placerade i efterföljande tabell 3. 
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Tabell 3. I tabellen visas resultaten från en utvärdering av idé på lösning och designförslag. Resultaten är i skriftlig 

form som utvärderarna har skrivit på ett ordbehandlingsprogram. En viktig aspekt utvärderarna tar upp är att 

spelelementen behöver vara välutvecklade. Spelberättelsen ska inte kännas påtvingande och det kan förväntas att 

andra spelelement faktiskt är bättre då kvaliteten på spelgrafiken är lägre. 

Utvärdering av idé på lösning och designförslag
Svar från första utvärderaren Svar från andra utvärderaren 

Vad är ditt helhetsintryck? När jag ser den första exempelbilden blir 

jag lite nyfiken på spelet då grafiken 

verkar rolig med bra atmosfär. Jag gillar 

inte den andra exempelbilden lika mycket 

då den verkar mer som en 

berättelsesekvens, något som jag generellt 

tycker är tråkigt och bara tar tid från spelet 

man vill spela. Det skulle dock också 

kunna representera en dialog med gubben, 

vilket i så fall är roligare då man själv får 

fråga honom vad man vill. 

Helhetsintrycktet är roligt därför att jag 

tycker den stora feta gubben ser rolig ut. 

På bilden med brasan får man lust att 

spela den feta gubben i den mystiska 

atmosfären och döda den springande 

gubben med hans stora feta händer, jag 

lever mig in att jag har satsat alla mina 

stats på fysisk styrka. Manan är full därför 

att min spelkaraktär använder sällan 

mana.

Eftersom den andra bilden med dialogen 

visar tydligare hur fettisen ser ut som kan 

jag lättare leva mig in i karaktären när jag 

väl spelar trots att själva spelet är av lägre 

grafikkvalitet.

Vilka eventuella fördelar finns? Berättelser är väldigt starka när man är 

intresserad och nyfiken, något som kan få 

en fastna i en spelvärld.

Kostar mindre att utveckla spelet. 

Företaget kan satsa på att ha fler 

spelfunktioner och spelkänsla istället för 

grafikkvalitet. På grund uttav att spelet 

har dålig grafik förväntar jag mig faktiskt 

att den ska väga upp detta med mycket 

roliga funktioner, annars blir spelet en 

stor besvikelse.

Vilka eventuella nackdelar finns? Många berättelser känns påtvingade på 

spelaren, vilket får en känna sig fast och 

orörlig medan en berättelsesekvens är 

igång. Samtidigt är många berättelser inte 

är relevanta till spelmekaniken och stör 

spelets gång. Berättelser bör genomföras 

osynligt, frivilligt och intressant. Istället 

för att en npc-gubbe springer fram till dig 

och drar en långt tal om byns historia som 

piratnäste och hur man hittar runt i trakten 

så kanske man istället kan hitta en dagbok 

från en pirat angående en skatt han har 

grävt ner, vilket ofta gör det mer relevant 

Man måste ha en bra berättelse kopplad 

till spelet. Meny och Settings borde visas 

upp när man trycker på escape, för 

maximal försjunkenhet har man inte med 

saker som påminner om saker som inte 

har med spelet att göra.
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och intressant att själv undersöka byn och 

kanske hitta skatten, alldeles av egen vilja 

och bevåg.

En viktig aspekt som utvärderarna tar upp är att andra spelelement faktiskt behöver vara bättre då 

spelgrafiken är av lägre kvalitet. En spelberättelse kan fungera bra men den ska kännas naturlig. 

Spelaren behöver själv bli frivilligt intresserad och nyfiken av den. I stort sett verkar resultaten tyda 

på att utvärderarna tycker lösningen och designförslaget är okej. Men det är viktigt att idén 

implementeras på ett noggrant ordentligt sätt. 

Om ovanstående designförslag kan fungera i datorspel skulle en liknande lösning också kunna 

fungera inom andra närliggande områden till speldesign. Det kan vara intressant inom informatik 

och digital design där fokuset blivit mer på upplevelsedesign i fritids- och hemmiljöer (Fuchsberger, 

Tscheligi & Moser, 2012, s. 1794).  

En av berättandets styrka är att det är mindre relaterat till att vara naturligt resurskrävande som 

grafikkvalitet. Ju högre grafikkvalitet desto kraftfullare dator och mer arbete krävs (Ruggill & 

McAllister, 2011; Edwards, 2009). Men för att skapa goda berättelsekänslor kan som det som 

nämnts tidigare fungera med förvrängning, överraskningar, förståelse och mening (Nitsche, 2009, s. 

228; McCarthy & Wright, 2004, s. 105). Lägg sedan till att atmosfären i sig kan leda till ungefär 

lika god upplevelse som grafikkvalitet. Dessa ovanstående element kan därför vara värda att ha i 

åtanke vid design av digitala medier för att skapa engagemang och motivera handling. Särskilt om 

det finns osäkerhet kring ifall hög grafikkvalitet behövs. (McGonigal, 2011, s. 28).
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Bilagor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I bilagor finns undersökningens rådata. Här visas först resultat bestående av observationsdata och 

noteringar som gjorts på åtta stycken observationsscheman. Efteråt visas resultaten från två 

kontrollpersoners observationsdata och noteringar, och på slutet visas en skärmdump på var och en 

av de åtta videoklipp på PC-spel som ingått i undersökningen. Bilagor innehåller följande tre 

delar: Bilaga A: Observationsscheman, Bilaga B: Kontrollpersoners resultat och Bilaga C: 

Skärmdumpar på observerade videoklipp. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bilaga A: Observationsscheman

Observationsschemana innehåller resultat i form av noteringar som har gjorts på observerade 

videoklipp på PC-spel. I varje videoklipp är det en spelare som spelar samtidigt som han pratar. 

Detta har spelarna spelat in med hjälp av skärminspelningsprogram som till exempel Fraps och 

Camtasia. Här i Bilaga A sammanställs dessa resultat i totalt åtta stycken observationsscheman i 

tabellformat. Observationsschemana är uppdelade i två kategorier med fyra stycken i varje.  

Resultat för spelkategori ett
Under denna del visas resultaten över spel tillhörande första kategorin. Den första kategorin 

innehåller spelkommentarer och tolkningar av PC-rollspel med hög grafikkvalitet och neutral 

spelatmosfär. Resultaten som visas i denna del är sammanställda i tabellformade 

observationsscheman för att resultaten ska vara mer överskådliga. I slutet av varje tabell går det att 

läsa en sammanfattning och utvärdering av resultatet. 

Tabell 4. Nedanstående resultat innehåller tolkningar av transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning 

av PC-spelet Titan Quest. Kommentarerna har delats in olika teman beroende på vad som har sagts och hur det har 

sagts. 

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 1 
Titan Quest

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

4:23: ”Var... jag kom från... åh, ja okej.” // spelaren låter i viss grad glömsk eller osäker, och 

behöver titta på en karta för att se vart han ska gå

4:53: ”Åh, en benhög.” // spelaren kommer efter några sekunder på att han missade en hög med 

skelettben och springer tillbaka. I spelet kan benhögarna innehålla värdefulla föremål 

Tema 2  2:56: // en röst från spelet säger för andra gången: ”Du kan inte bära mer föremål.”. // spelaren 
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Besvärlighet/kognitiv belastning svarar lite skämtsamt: ”Nähä?” // tecken på liten grad av kognitiv belastning

3:00: ”Oui, jag kan flytta runt skräpet... ellerhur.” // spelaren kommer på att han kan flytta runt 

föremål för att få plats

3:47: ”Öh... vi tar det där.” // efter någon sekunds osäkerhet väljer spelaren att plocka upp ett till 

föremål

4:57: ”Öh hmm...” // spelaren funderar i cirka sju sekunder om något av föremålen han hittade 

är tillräckligt värda för att plocka upp

5:04: ”Kan det där vara något bra? Jag plockar upp det och ...” // spelaren beslutar sig för att 

plocka upp ett av föremålen från benhögen 

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
2:59: ”Hur vågar du?” // spelaren reagerar skämtsamt på att han inte får plats med ett föremål

3:13: "Åh, det var ett näste här." // spelaren reagerar lite förvånat av att se ett näste med några 

fiender som ser ut som fåglar

3:21: "Whou whou." // spelaren gör ”whou”-ljud efter att ha hittat fyra föremål och låter 

skämtsam

3:58: ”Återupplivelse-fontän. Ah ja, det är bra.” // spelaren hittar en interaktiv fontän och klickar 

på den. Varje gång spelare laddar upp spelet, eller om spelkaraktären dör, så återupplivas 

spelkaraktären bredvid den aktiva fontänen. Spelaren reagerar lite entusiastiskt

4:09: ”Jag ska visa en riktig grotta.” // några sekunder efter att spelaren upptäckte en grotta låter 

spelaren skämtsam 

4:32: ”Frostbite, den tar jag.” // spelaren reagerar entusiastiskt av att se ett heligt frost-stenblock. 

Den lägger till frost-skador på spelkaraktärens attacker

4:36: ”Åh! Spindlar.” // spelaren reagerar lite förvånat och skämtsamt på spindlar han ser

4:39: ”Jag möter spindlar! ...ja det tror jag.” // spelaren pratar skämtsamt om spindlarna han 

strider mot och dödar

Tema 4  

Engagemang/involvering
3:05: ”...borde nog gå tillbaka med... åh, gå tillbaka och det... dubbelkolla om en minut.” 

// spelarens inventarium är nästan fullt, vilket får spelaren att låta lite osäkert; ska han ska gå 

tillbaka till byn för att sälja föremål eller inte. Han låter samtidigt rätt så engagerad

3:26: ”... något eller annat...” // spelaren visar intresse för ett speciellt föremål, ett vapen, som 

hittades på marken. Spelaren låter rätt så fokuserad och engagerad

3:29: ”Låt oss göra oss av med skräpet... få se vad är det?” // spelaren ger plats i sitt inventarium 

åt ett nytt vapen han hittat för att kunna se hur bra det är. Han låter ganska engagerad och 

nyfiken 

3:37: "24 armor... Jag behåller det." // spelaren väljer att behålla ett vapen han hittat. Han låter 

ganska engagerad

3:43: ”Jag har inte tillräckligt med plats... hehe.” // spelaren säger att han har ont om utrymme i 

sitt inventarium och skrattar lite. Spelaren låter måttligt engagerad och skrattar lite

3:51: ”Jag går tillbaka efter nästa kista jag hittar...” // spelaren låter måttligt engagerad och lite 

besvärad över att ha sitt inventarium nästan fullt med föremål

4:03: ”Vad är här, en grotta.” // spelaren hittar en grotta och låter rätt så engagerad

4:25: ”Detta dubbel-prat, dubbel-prat...” ... ”host” // tecken på oengagemang. Spelaren säger på 
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skämtsamt sätt ”double-talking” på engelska, vilket är en form av olämpligt/nonsens prat för att 

roa eller förvirra publik

Tema 5  

Distraktioner/störningar

3:04: ”Rap” (spelaren rapar). ”Ah, excusez-moi.” // tecken på att visst oengagemang och att 

spelaren låter sig distraheras av saker ej direkt kopplade till spelet

Sammanfattning Sammanfattningsvis låter spelaren ganska skämtsam, rapp, pratsam och måttligt intresserad av 

spelet. För det mesta av de två minuter som detaljerat analyserats låter spelaren måttligt 

intresserad och fokuserad på spelet. Han reagerar på i princip alla betydelsefulla fenomen i 

spelet. Några gånger visar han tecken på kognitiv belastning, och någon enstaka gång glömska 

och distraktion.

Tabell 5. Nedanstående resultat innehåller tolkningar av transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning 

av PC-spelet The Sims Medieval. Kommentarerna har delats in olika teman beroende på vad har som sagts och hur det 

har sagts. 

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 1 
The Sims Medieval

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

4:03: ”...missade jag allting som jag faktiskt ska köpa?” // efter att spelaren i cirka 50 sekunder 

har tittat och undersökt föremål i lanthandeln låter han osäker och en aning förvirrad (uppdraget 

var egentligen att gå till lanthandeln, inte köpa något)

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning
3:26: ”Men vad ska jag köpa? Jag vet inte.” // spelaren är osäker på vad han ska köpa i 

lanthandeln, och låter på tonen en aning bekymmersam och ansträngd 

3:31: ”Vad sjutton.” // spelaren låter på tonen måttligt besvärad

4:45: ”...saker du får... hamnar... i dina grejer...” // det låter som att spelaren får tänka till lite när 

han ska ta fram inventariet där den nya rustning han fått hamnat

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
3:07: ”Snabba upp det bara.” // spelaren snabbspolar spelet för att hans spelkaraktär snabbare 

ska komma fram till en affär. Den emotionella responsen består av att han känner att vägen till 

affären skulle ha varit för långtråkig eller för långsam i normal hastighet

3:10: ”Sådärja, så nu är vi i lanthandeln.” // spelaren säger, med viss grad av lättnad i tonen, 

'sådärja', men det går snabbt bort i nästa mening

4:06: // när spelaren stänger rutan för lanthandeln kommer ett meddelande upp som spelaren 

läser upp ”En lång och smal man närmade sig Linus (spelkaraktärens namn), och bugade. - Jag 

har hört ord av din ankomst, och i din ära har två gåvor förberetts som hjälper när du bygger ditt 

rike...”  // spelaren reagerar lite tramsigt blandat med entusiasm på meddelandet, och han 

intresserar sig för vad som står i meddelandet då han faktiskt läser upp allting som står 

4:42: ”Monarkens rustning av mod.” // spelaren låter rätt så nöjd när han läser upp ett nytt 

meddelande om att han fått en rustning

4:50: ”Åh, herregud, det ser djärvare ut.” // spelaren reagerar ganska förtjust på hur den nya 
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rustningen ser ut

4:57: ”Jag fick den...” // spelaren låter nöjd efter att ha utrustat sin spelkaraktär med en ny 

rustning

Tema 4  

Engagemang/involvering

3:00: ”Okej.” // spelaren säger detta med viss grad av engagemang

3:01: ”Detta är öh... detta är ärligt talat ganska intressanta grejer.” // spelaren säger detta på ett 

sätt som känns genuint och ganska engagerande

3:05: ”Följ min sim.” // måttlig grad av engagemang, spelaren klickar på en funktion som följer 

simfiguren (spelkaraktären) i spelet 

3:14: ”En hammare. Ohärdat långsvärd. Så jag kan sälja fröna i vildblommorna som jag har. 

Kött, groda...” // spelaren tittar på vapen och föremål som en lanthandel i spelet säljer. Spelaren 

låter rätt så fokuserad och engagerad när han tittar och pratar om sakerna

3:28: ”Treemancer's stav.” // spelaren tittar på en stav i två sekunder och låter måttligt 

intresserad

3:32: ”Föremål.” 

3:36: ”Utrustning.” 

3:37 ”Björnskinn rustning.” 

3:40: ”Rå plåtrustning.” // spelaren undersöker olika föremål. Han låter någorlunda fokuserad 

och engagerad när han läser upp namnen på dem

3:44 ”Adekvat skydd den var extremt tungt utformad och låg kvalitet cruddium. Okej...” // 

spelaren läser upp beskrivningen av en rustning och låter lite engagerad

3:50: "...Björnskinn rustning... Stål långsvärd." 

3:54: "Kraftig luta.

3:56: "En hammare." 

3:59: "Hmm... okej."

4:01: "Plåtrustning." // spelaren fortsätter att undersöka föremål och verkar till viss grad vara 

engagerad då han läser upp alla namn på föremålen som han tittar på

4:22: ”Vilken kraft vill du helst ge till ditt rike?” // spelaren läser upp en fråga från ett 

meddelande som kom upp efter att han klickat ner rutan för lanthandeln. Han får två alternativ 

att välja mellan genom att klicka på ett. Spelaren låter måttligt engagerad

4:26: ”Jag kommer att värdera säkerheten för mitt folk framför offensiv styrka. Mitt folk är mitt 

hjärta.” // spelaren läser upp ett av de två alternativ som han kan välja mellan. Spelaren låter 

måttligt engagerad 

4:31: ”Hård styrka är av yttersta vikt. Ett kungarike utan makt är inget rike alls.” // spelaren läser 

upp ett det andra alternativet. Spelaren låter även här måttligt engagerad 
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4:37: ”Så, jag väljer säkerhet eftersom jag bara vill vara säker.” // spelaren väljer ett alternativ 

och förklarar snabbt sitt val på ett sätt som känns engagerat och logiskt

4:53: ”Ekipera. Okej.” // spelaren utrustar sin spelkaraktär med en ny rustning, och låter måttligt 

engagerad

4:59: ”Långsvärd, så jag har det.” // spelaren tittar till sitt inventarium en extra gång och låter 

rätt så engagerad och nöjd över utvecklingsgången i spelet

Tema 5  

Distraktioner/störningar

Inga distraktioner eller störningar har noterats

Sammanfattning Helhetsintrycket av spelaren är att han är rätt så kvick och skämtsam i spelet. Han pratar ganska 

mycket. För det mesta av de två minuter som analyserats detaljerat låter spelaren måttligt 

engagerad, och rätt så fokuserad då han exempelvis läser upp alla meddelanderutor. Han visar 

tecken på emotionell respons av spelet några gånger och någon enstaka gång visas även tecken 

på kognitiv belastning och miss av stimulus/glömska. 

Tabell 6. Nedanstående resultat innehåller tolkningar av transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning 

av PC-spelet Darkspore. Kommentarerna har delats in olika teman beroende på vad som har sagts och hur det har 

sagts. 

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 1 
Darkspore

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

Ingen miss av stimulus eller glömska har noterats

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning
Ingen belastning av utförande eller kognitiv belastning har noterats

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
3:15: ”Lågt, men varför?” // spelaren reagerar lite sarkastiskt efter att en röst från spelet 

meddelat att spelkaraktärens kraft/energi är låg

3:19: ”Hurra.” // efter att ha dödat ett monster i spelet hurrar spelaren lite grann

3:28: ”Det har ganska bra landskap.” // från en hög höjd i bergen, när spelkaraktären går över en 

bro, tittar spelaren ut över landskapet och tycker det ser bra ut 

3:34: ”Okej.” // spelaren reagerar entusiastiskt av se en grupp monster som han tar och anfaller 

3:43: ”Jag vinner.” // på rösten låter spelaren lite glad och nöjd efter att ha dödat en grupp 

monster 

3:49: ”Åh, jag kan teleportera över dit. Det är coolt.” // spelaren blir förvånad och glad över att 

han kan göra teleport med sin spelkaraktär över en klippa
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3:57: ”Rätt.” // spelaren reagerar positivt över att ett monster som han dödar tappar ett värdefullt 

föremål 

4:14: ”Nu fick jag Essence Cannon” // spelaren plockar upp det föremål som ett dödat monster 

tappade vid 3:57. Spelaren låter på tonfallet smått lättad 

4:17: ”Ännu en obelisk, och en annan Celestial Cutlass.” // spelaren låter entusiastik efter att han 

klickat på en obelisk och plockat upp ett vapen

4:27: ”Åh... ser ut som att vi har en hel del grejer här.” // spelaren kommer till ett ställe med 

många monster. Spelaren låter entusiastisk och en aning ivrig

4:44: ”Åh, jag har låg kraft...” // efter en stunds strider mot monster märker spelaren att 

kraften/energin hos spelkaraktären är låg, vilket spelaren får spelaren att reagera på ett sätt som 

låter lite grann förvånande

5:06: ”Åh, jag kan förstöra dem, väldigt coolt.” // spelaren reagerar entusiastiskt på att han 

upptäckte att han kan slå sönder stenmonument  

Tema 4  

Engagemang/involvering

3:23: ”Duh, duh, duh.” // tecken på måttligt oengagemang, spelaren gör obetydliga väsen för sig 

själv

3:38: ”Explodera.” // spelaren låter ganska engagerad precis innan ett monster exploderar

4:07: ”Jag kommer få lite DNA.” // spelaren låter rätt så engagerad. Spelaren hittade DNA, 

vilket är valutan i spelet 

4:47: ”...men det är okej.”  // spelaren låter engagerad och inne i spelet

4:50: ”Därför jag har två andra grabbar att spela med efter denna grabb.”  // spelaren verkar se 

fram emot att spela med andra spelkaraktärer, vilket indikerar på att han känner sig engagerad 

och indragen i spelet 

4:57: ”Titta på alla grejer.” // spelaren låter ganska engagerad och glad när han ser alla grejer 

som flera dödade monster har tappat 

5:04: ”Jaaa...” // spelaren dödar ännu ett monster och låter rätt så engagerad

Tema 5  

Distraktioner/störningar

3:31: ”Vad det nu är för grej där nere.” // spelaren blir lite störd från fokuset på spelet av att inte 

förstå vad det för grej längre ner (spelkaraktären är på en hög höjd uppe i bergen)

Sammanfattning Helhetsintrycket av spelaren är att han verkar vara ganska lugn och lite skämtsam i spelet. 

Generellt sett låter spelaren rätt så engagerad och visar flera gånger tecken på emotionell 

respons av spelet, han låter dock genomgående på tonfallet lite trött, fast ändå rätt så pratsam. 

Inga speciella tecken på kognitiv belastning eller miss av stimulus/glömska visades, enbart 

någon enstaka distraktion.
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Tabell 7. Nedanstående resultat innehåller tolkningar av transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning 

av PC-spelet Neverwinter Nights 2. Kommentarerna har delats in olika teman beroende på vad som har sagts och hur 

det har sagts. 

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 1 
Neverwinter Nights 2

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

Ingen miss av stimulus eller glömska har noterats

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning
2:56: ”Det verkar som att innehållet i denna kista...” // spelaren hittar en kista med föremål i och 

låter lite osäker

3:02: ”...också... hmm...” // spelaren tänker efter och låter fundersam

3:06: ”...förutbestämt.” // spelaren kommer fram till en slutsats angående innehållet i en kista

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
3:20: ”Bra atmosfär.” // spelatmosfären är bra säger spelaren, vilket han säger på ett sätt som 

låter positivt och entusiastiskt

3:40: ”...och här har vi några Lizardlings.” // spelaren ser några Lizardlings, vilket är 

reptilliknande fiender som går att döda. Spelaren reagerar genom att pausa spelet i några 

sekunder för att studera fienderna och välja attackmetoder. Spelaren reagerar på ett sätt som 

känns lite likgiltigt blandat med koncentration

4:16: ”Ah...” // spelaren reagerar lite förvånat över att en fiende inte hölls omtumlad (dazed)

4:20: ”Kanske inte 100 procent av tiden.” // spelaren skojar lite grann över att en sak i striden 

som han trodde skulle hända inte hände

4:56: ”Och de tappade inga föremål.” // smått sarkastiskt och skämtsam låter spelaren efter att 

han besegrat och dödat en grupp monster

Tema 4  

Engagemang/involvering

3:25: ”Det är föresten ungefär det här området som Lorne har tillbringat mycket av sin tid under 

sitt liv, i West Harbor.” // på ett rätt så involverat sätt berättar spelaren något om spelberättelsen 

3:45: ”Och den andra är en magiker.” // spelaren låter rätt så fokuserad och engagerad 

3:52: ”Så... han kommer sannolikt...” // spelaren skjuter en magisk stråle mot monster vilket får 

dem att börjar springa mot spelkaraktären, spelaren låter både fokuserad och lite fundersam

3:58: ”...omtumla, Bevil... först” // spelaren pratar om anfallstaktiker och låter måttligt 

engagerad

4:01: ”Jag har en känsla...” // spelaren pratar lite långsamt och fokuserat medan strider mot 

fiender pågår

4:10: ”Bevil kommer att spara det så för att han, öh... blir omtumlad.”  // spelaren är fortsatt 

engagerad och fokuserad på strider mot fiender

4:25: ”Han måste ha riktigt, riktigt med tur för att inte bli omtumlad.” // spelaren låter rätt så 

engagerad medan han säger att Bevil, spelkaraktärens följeslagare, fick mycket tur 

4:29: ”Men... Denna är lite dum, tror jag.” // spelaren fortsätter skoja lite om monstret som hade 

otur medan striderna pågår 

4:34: ”Eftersom att han bestämde sig för att... slåss mot oss.” // monstret med otur dödas och 
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spelaren är fortsätter låta rätt så involverad i striderna

Tema 5  

Distraktioner/störningar

Inga distraktioner eller störningar har noterats

Sammanfattning Spelaren ger ett helhetsintryck av att vara fokuserad, engagerad och rätt så eftertänksam i spelet. 

Han pratar varken mycket eller lite. Under de två minuterna som analyserats låter det några 

enstaka gånger som att engagemanget i spelet övergår till viss besvärlighet/kognitiv belastning. 

Tecken på emotionell respons kunde noteras några gånger. Inga speciella miss av 

stimulus/glömska eller distraktioner kunde noteras.   
Resultat för spelkategori två

Under denna del visas resultaten över spel som tillhör den andra spelkategorin. Den andra 

spelkategorin innehåller tolkningar av PC-rollspel med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär. 

Resultaten är på samma sätt som i föregående resultatdel sammanställda i tabellformade 

observationsscheman. Längst ner i varje tabell finns en sammanfattning och utvärdering på 

resultatet. 

Tabell 8. Nedanstående resultat innehåller tolkningar av transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning 

av PC-spelet Diablo. Kommentarerna har delats in olika teman beroende på vad som har sagts och hur det har sagts. 

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 2 
Diablo

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

3:42: ”Vänta, vänta, nej.” // spelaren kommer på att att han såg fel. Han missade att de element 

som står i rutan för spelkaraktärens egenskaper inte riktigt stämmer överens med de 

elementskador han räknande upp från minnet 10 sekunder innan

4:47: ”Åh, en kista jag missade.” // spelaren går förbi en kista och kommer på att han missat den

4:52: ”Det finns en skriftrulle jag missade också. Okej.” // bredvid kistan ser spelaren att han 

också hade missat en skriftrulle på marken

5:02: ”Och Rags. Var är...” // spelaren vill identifiera Rags, en rustning han hittat, men kommer 

inte på direkt var identifikations-skriftrullen är

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning
3:22: ”Vad tappade den? Den tappade någonting... där är den. En klubba, okej, jag tar den.” // 

spelaren ser från början inte var ett föremål tappades på marken, men hittar det efter någon 

sekund. Spelaren låter fundersam och smått irriterad över att han inte hittade föremålet direkt

5:06: ”Jag plockade nyss upp en identifikations-skriftrulle...” // spelaren får leta någon sekund 

innan han hittar den skriftrulle som han nyss plockat upp för några sekunder sedan

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
3:04: ”Hallå där skelettet i hörnet.” // spelaren ser fiender i form av levande skelett. Spelarens 

reaktion låter lite grann likgiltig

3:20: ”Få se vad som tappades...” // en fiende tappade ett föremål, vilket får spelaren att snabbt 
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komma in i spelet (efter att han pratat om åskan där han bor)

4:11: ”Jag dödade alla.” // efter att spelaren dödat en grupp fiender låter han lite nöjd

4:13: ”Aj! … verkligen.” // spelaren sparkar sönder några tunnor, varav en exploderar, vilket får 

spelaren att reagera på ett lite skämtsamt sätt

4:16: ”Och en sabel.” // spelaren reagerar på ett nöjt sätt när en sabel plockas upp från marken 

4:32: ”Hursomhelst, jag trodde att det skulle vara något unikt monster här... jag antar inte 

det...” // spelaren reagerar på att det inte finns någon boss/speciell fiende, det låter dock som att 

han inte bry sig mycket om det

4:55: ”En spikklubba. Bra. Hur mycket...” // spelaren reagerar entusiastiskt av att hitta en 

spikklubba i en kista

Tema 4  

Engagemang/involvering
3:27: ”Jag vet inte hur bra den kommer att vara.” // spelaren pratar lite om en klubba han precis 

plockat upp och låter rätt så engagerad

3:30: ”Hursomhelst, öh... åh, elementskada, det finns magi, det finns eld, det finns elektricitet... 

och det finns kyla.” // spelaren räknar engagerat upp olika element-skador/attacker som finns i 

spelet

3:36: ”Tror det är dem... japp.” // spelaren klickar fram en ruta för spelkaraktärens egenskaper 

för att kolla upp om det är rätt elementskador han räknat upp. Han låter engagerad och osäker 

samtidigt

3:43: ”Magi, eld och elektricitet.” // spelaren läser engagerat upp de element som finns med i 

spelet 

3:45: ”Det finns ingen kyla eller gift eftersom jag antar att de inte kunde programmera in det.” // 

ganska bestämt och engagerat nämner spelaren två element som inte finns med i spelet

3:51: ”Det finns alltså inget gift och ingen kyla. Så nu vet du det...” // spelaren låter rätt så 

engagerad och lite lättad över att han kommit fram till vilka element som finns med i spelet 

3:57: ”Jag har ingen resistens mot element på något, jag behöver någonting med element...” // 

spelaren pratar om att han behöver vapen/rustning med skydd mot elementskador. Han låter rätt 

så involverad

4:03: ”Kom igen, kom hit... kom hit... här borta.” // spelaren slåss mot några fiender och en av 

fienderna springer iväg en bit. Spelaren sista 'kom hit' sägs på lite narraktigt sätt, annars lät han 

rätt så engagerad

4:21: ”Ett till åtta... tre till sju. Min är mer... den är bättre än det.” // spelaren kollar på en sabel 

som plockats upp och jämför det med sitt nuvarande vapen. På tonen låter spelaren ganska 

fokuserad och engagerad

4:37: ”Hursomhelst, låt oss gå och faktiskt till slut... Jag antar att jag ska försöka ta... slaktaren 

igen. Vem vet, kanske jag kommer att göra bättre eller sämre... få se hur det går.” // spelaren 
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pratar om en viktig fiende i spelet som han tänker slåss, han låter engagerad fast lite fundersam

4:58: ”Spikklubba, tre till sex... tre till sju, bättre.” // spelaren jämför ett nytt vapen han hittat 

med sitt nuvarande vapen. Han låter rätt så engagerad

Tema 5  

Distraktioner/störningar

3:08: ”Åska.” // tecken på distraktion då spelaren nämner att det är åska ute (inte i spelet)

3:10: ”...hunden sprang ut från rummet, därför missen mjau mjau, den gnällde, den var verkligen 

ledsen.” // spelaren pratar om saker som inte handlar om spelet

3:16: ”En hel del åska i bakgrunden. Perfekt öh... miljö till...” // medan spelaren slåss mot 

fiender pratar spelaren om att åskan i bakgrunden är passande till miljön i spelet. Han blir snabbt 

involverad i spelet igen då en fiende tappar ett föremål 

Sammanfattning Helhetsintrycket av spelaren är att han är pratsam, en aning ivrig och lite tankspridd i spelet. 

Generellt sett låter spelaren engagerad i spelet och visar flera gånger tecken på emotionell 

respons av spelet. Några gånger visas dock tecken på miss av stimulus/glömska, kognitiv 

belastning samt viss distraktion.

Tabell 9. Nedanstående resultat innehåller tolkningar av transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning 

av PC-spelet Fallout. Kommentarerna har delats in olika teman beroende på vad som har sagts och hur det har sagts.  

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 2 
Fallout

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

Ingen miss av stimulus eller glömska har noterats

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning
4:38: ”Det ser inte ut som att det finns fler i grottan.” // spelaren går runt med sin spelkaraktär 

för att se om det finns fler skorpioner. Tecken på viss grad av besvärlighet då grottan är stor, 

spelkaraktären går i promenadhastighet, samt att det tar tid – spelaren letar i 20 sekunder innan 

han säger något

4:41: ”Jag tror han ska ta och titta runt för att vara säker på att det inte finns några kvar.” // 

spelaren vill se om han missat några skorpioner, han låter rätt så engagerad men samtidigt låter 

det lite belastande/besvärligt

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
3:15: ”Okej.” // på tonfallet låter spelaren lite lättsam efter att ha dödat en skorpion

3:40: ”Åh... där närmar sig en annan skorpion.” // spelaren reagerar på ett rätt så angeläget och 

fokuserat vis 

3:48: ”Åh! Okej, den dog.” // spelaren låter förvånad och lite entusiastisk av att han dödade en 

skorpion  

3:51: ”Skorpionen missade faktiskt.” // en skorpion missade ett anfall mot spelkaraktären, vilket 

får spelaren att reagera med lite förvåning och entusiasm

4:07: ”Okej.” // ännu en skorpion dödad och spelaren låter lite lättad över det 

Tema 4  3:00: ”Skorpionen har kritiskt missat och förlorat sitt nästa drag.” // en fiende i form av en 
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Engagemang/involvering skorpion som missar sitt anfall mot spelkaraktären. Spelaren låter eftertänksam och fokuserad. 

Alla viktiga händelser i strider meddelas i korta meddelanden i en slags meddelanderuta i 

vänstra hörnet, och det är detta som spelaren läser upp 

3:06: ”Det ser ut som att... den hade turen att kalla på sin vän.” // spelaren låter engagerad  

3:29: ”Den kommer att röra sig hit... och här kommer den tredje skorpionen.” // spelaren låter 

engagerad och ”beredd” inför en närmande skorpion 

3:59: ”Du blev kritiskt sårad, skorpion.” // spelaren gjorde en kritisk skada på en skorpion och 

låter rätt så engagerad 

4:10: ”Du fick en till kritisk skada, och skorpionen dör.” // spelaren läser ganska fokuserat upp 

ett meddelande om hur den sista skorpionen dödades, den skorpion som dödades vid 4:07

4:19: ”Tyvärr kan han inte bära fler skorpionsvansar.” // spelaren kan inte bära fler 

skorpionsvansar som han plockar upp från dödade skorpioner, vilket han låter smått besvärad av 

men ändå engagerad

Tema 5  

Distraktioner/störningar

Inga distraktioner eller störningar har noterats

Sammanfattning Sammanfattningsvis låter spelaren fokuserad, intresserad och eftertänksam i spelet. Han kan 

kanske låter fåordig och tystlåten ibland, vilket kan bero på ovannämnda saker. Generellt sett 

låter spelaren involverad i spelet och han reagerar några gånger på betydelsefulla händelser i 

spelet. Inga speciella tecken på miss av stimulus/glömska eller distraktion noterades. Någon 

enstaka gång noterades viss grad av besvärlighet. 

Tabell 10. Nedanstående resultat innehåller tolkningar av transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning 

av PC-spelet Planescape Torment. Kommentarerna har delats in olika teman beroende på vad som har sagts och hur 

det har sagts. 

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 2 
Planescape Torment

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

Inga noteringar av miss av stimulus eller glömska har noterats

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning
3:08: ”Hmm...” // spelaren går runt och letar med sin spelkaraktär, han låter lite grann fundersam

4:48: ”Var... finns det en karta eller någonting?” // på ett fundersamt och lite osäkert sätt kollar 

spelaren om det finns en karta i spelet

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
3:36: ”Åh, detta är trappan upp, men vi vill gå längre ner.” // spelaren reagerar lite förvånat och 

smått entusiastiskt, men betonar att han vill hitta den rätta trappan

4:10: ”Men dörren är låst, vi kommer att behöva en nyckel.”  // spelaren reagerar på ett sätt som 

låter koncentrerat och fokuserat

4:13: ”Tusan!” // på grund av att spelaren inte kommer förbi en dörr och behöver en nyckel till 

den reagerar spelaren ilsket
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4:18: ”Hmm...” // viss irritation i tonfallet

4:31: ”Åh.” // spelaren hittar något och låter rätt så entusiastisk 

4:42: ”Denna behållare är låst. Hmm...” // en sak i spelet är låst vilket får spelare att låta lite 

besviken  

4:51: ”Kartskärm.” // spelaren hittar en kart-knapp,  den kan ta fram en karta som visar var 

spelkaraktären befinner sig och hur området ser ut. Spelaren reagerar på ett ganska entusiastiskt 

sätt

Tema 4  

Engagemang/involvering

3:15: ”Ja, jag gör, jag vet.” // lite oengagerat och likgiltigt svarar spelaren på det spelkaraktären 

automatiskt säger varje gång spelaren klickar någonstans för att gå

4:07: ”Så vi kommer att återfödas...” // spelaren låter rätt så engagerad

4:33: ”Burk med balsameringsvätska.” // på ett ganska engagerat sätt läser spelaren upp vad ett 

föremål han hittade heter   

4:56: ”Trappor upp och ner, nåja...” // spelaren tittar på en karta och låter involverad fast lite 

negativ

4:59: ”Dessa trappor uppenbarligen... fruktansvärt ner...” // på ett ställe på en karta som spelaren 

tittar på står det ”trappa upp/ner”, vilket är lite missvisande då dessa trappor bara går upp (det är 

detta han pratar om). Han låter ganska engagerad och lite eftertänksam

5:06: ”Och jag kan göra en anteckning.” // spelaren kommer på att han göra en anteckning i 

spelet, och låter rätt så engagerad 

Tema 5  

Distraktioner/störningar

Inga distraktioner eller störningar har noterats

Sammanfattning Sammanfattningsvis låter spelaren koncentrerad och fokuserad, ibland en aning irriterad. Han är 

ganska fåordig och visar ungefär lika mycket emotionell respons av spelet som han visar 

engagemang, vilket förmodligen till viss del beror på att han är koncentrerad på spelet och säger 

det som känns mest betydelsefullt. Vissa tecken av besvärlighet/kognitiv belastning kunde 

noteras. Inga speciella tecken på miss av stimulus/glömska eller distraktion noterades.         
Tabell 11. Nedanstående resultat innehåller tolkningar av transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning 

av PC-spelet Arcanum. Kommentarerna har delats in olika teman beroende på vad som har sagts och hur det har sagts. 

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 2 
Arcanum

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

5:01: ”Åh, jag springer i cirklar.” // efter några sekunder på ett ställe han redan varit på kommer 

spelaren på att han springer i cirklar 

5:05: ”Jag är redan klar här.” // spelaren menar att han redan varit på den plats han befinner sig 
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på

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning
3:11: ”Springer han?” // en fiende som spelaren slåss mot går iväg från spelkaraktären, vilket får 

spelaren att undra varför

3:14: ”Varför springer han?” // spelaren låter lite förundrad över varför fienden smet iväg

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
3:04: ”Åh, jag blev till slut slagen.” // spelaren slåss mot en fiende (en varg) och reagerar lite 

förvånat över att han blev träffad och slagen 

3:21: ”Aj.” // spelkaraktären blir slagen av en fiende och reagerar lite skämtsamt fast låter ändå 

rätt så involverad

3:26: // spelkaraktärens följeslagare/medarbetare som styrs av sig själv (av datorn) säger: ”Ge de 

bastarderna vad de tål... jag menar bra slag, herre.” // Spelaren säger: ”Wow, han talar, det är 

bra... det är underhållande.” // spelaren låter förvånad och skrattar till lite grann

3:41: ”Sådärja.” // en fiende dödas, vilket får spelaren låta lättad

3:46: ”Vad sjutton var det? Jag är tillbaka i full hälsa.” // efter en strid mot en fiende återställde 

spelarens följeslagare automatiskt spelkaraktärens hälsa. Spelaren reagerar förvånat och rätt så 

entusiastiskt 

4:43: ”Vad är detta?” // spelaren reagerar lite nyfiket av att se ett föremål på marken som går att 

plocka upp

Tema 4  

Engagemang/involvering

3:06: ”Fem skada.” // spelaren menar att vargens attack fick ner fem poäng av spelkaraktärens 

hälsa/liv (hitpoints på engelska). Han låter ganska engagerad

3:18: ”Den kommer att hinna skada mig en del innan jag får ner den.” // spelaren håller på att 

slåss mot en fiende och låter rätt så engagerad i striden

3:36: ”Kom igen, döda den.” // spelaren vill att en fiende ska dö, och låter otålig och lite 

ointresserad av striden

3:42: ”Hittills ser det inte ut som att jag kan...” // spelaren ska säga något och låter måttligt 

engagerad

3:49: ”Åh...” // spelaren tänker snabbt efter vad som hände när följeslagaren återställde 

spelkaraktärens hälsa. Spelaren låter på tonen engagerad och rätt så entusiastisk

3:55: ”...ja jag gissar att han måste... han måste läka oss efter strider, det är en del av vad han 

gör.” // spelaren pratar om följeslagarens förmåga, och låter engagerad och intresserad

4:01: ”Få se, kan jag växla till honom...” // spelaren kollar vilka funktioner följeslagaren har, och 

låter engagerad och nyfiken

4:07: ”Låt mig se dina saker...” // spelaren klickar fram en liten meny med funktioner för 

följeslagaren och trycker på hans inventarium för att se vilka föremål han har. Spelaren låter 

engagerad och nyfiken

4:09: ”Stor stångfjäder. Okej.” // spelaren låter rätt så intresserad när han tittar på ett av 

följeslagarens föremål

4:12: ”Vad har han på sig? Bara robe (tygdräkt)” // spelaren vill genom följeslagarens 

inventarium se vilka kläder följeslagaren har på sig. Spelaren låter nyfiken och rätt så engagerad

4:22: ”Jag är i behov av... åh det är okej, jag kan bara fråga honom.” // spelaren kollar igen på 
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följeslagarens funktioner och ser att det finns en manuell funktion för att kunna läka 

spelkaraktärens hälsa. Spelaren låter rätt så engagerad och intresserad av följeslagarens 

funktioner 

4:26: ”Fler frågor... jag vill att du ska göra något för mig. Flytta lite närmare, vänta här ett tag, 

jag tror du bäst skulle lämna gruppen.” // spelaren läser upp några funktioner som går att göra på 

följeslagaren, han låter intresserad  

4:36: ”Flytta lite närmare.” // spelaren testar en av följeslagarens funktioner och låter måttligt 

nyfiken och intresserad

4:39: ”Vissa lik kan jag inte plundra.” // spelaren menar att han inte kan plocka föremål från 

vissa döda fiender. Han nämner detta ganska snabbt och går vidare, spelaren låter måttligt 

engagerad

4:44: ”Metallplattor. Den kan vara värt något sen... plockar upp den så länge.” // spelaren 

plockar upp ett föremål från marken, och låter ganska engagerad

4:50: ”En stjälk. Kan vara användbart för typ laboratorium-ändamål.” // spelaren hittar en 

stjälk/stam på marken som han plockar upp, han låter rätt så engagerad  

4:55: ”Här är fler kroppar.” // spelare kommer fram till ett ställe med döda kroppar, och låter 

måttligt engagerad   

Tema 5  

Distraktioner/störningar

Inga distraktioner eller störningar noterades

Sammanfattning Helhetstolkningen av spelaren är att han verkar intresserad och nyfiken i spelet, och är pratsam. 

Under de två minuter som analyserats detaljerat visar spelaren tecken på hög grad av 

engagemang, och flera gånger visas tecken på emotionell respons av spelet. Ett fåtal gånger 

kunde miss av stimulus/glömska och kognitiv belastning noteras. 

   

Bilaga B: Kontrollpersoners resultat

I denna del visas två stycken kontrollpersoners resultat. Det kontrollpersonerna har gjort är att 

analysera två stycken redan analyserade videoklipp. Var och ett av videoklippen tillhör ett av de två 

spelkategorier som alla undersökta PC-spel i undersökningen tillhör. Den första observatören 

analyserade The Sims Medieval, som tillhör spelkategorin på PC-rollspel med hög grafikkvalitet och 

neutral spelatmosfär. I tabell 12 visas resultaten från den andra observatören som analyserat Fallout, 

ett PC-rollspel som tillhör spelkategorin med låg grafikkvalitet och nischad spelatmosfär.
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Tabell 12. Nedanstående tabell visar en kontrollpersons resultat i form av observationsdata. Observationsdatan 

består av tolkningar på transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning av PC-spelet The Sims Medieval. 

Kommentarerna är indelade i olika teman beroende på vad som har sagts och hur det har sagts.

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 1 
The Sims Medieval

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska
4:37 "So, I will go with safety for this one, as I just wanna be safe.":  Hans val gjorde han rätt 
snabbt knappt utan betänketid och verkade knappt vara engagerad i sitt val.

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning
3:07 "Just speed that up.": // Han trycker på en knapp som får spelet att gå snabbare, eftersom han 
tycker det är besvärligt att vänta på att karaktären ska gå från en plats till en annan.

4:03 "...Is there anything that I actually have to buy, or..?": // Han blir förvirrad eftersom han inte 
vet ifall det är något han nödvändigtvis borde köpa i byns affär.

Tema 3 

Emotionell respons av spelet
3:01 "This is uh... this is pretty interesting stuff honestly.": // Han anger med övertygande röst att 
han är intresserad av det han upplevt hitentills av spelet.

3:22 "Fowl meat.": // Han läser upp detta med ett tonläge som gör att man förstår att han tycker 
det är något konstigt de erbjuder att sälja till karaktären.

3:24 "Frog.": // Han läser upp detta med ett tonläge som gör att man förstår att han tycker det är 
något konstigt de erbjuder att sälja till karaktären.

3:26 "But what should I buy? I don't know.": // Han har ingen aning om vad han ska köpa. Det 
verkar som att det leder till förvirring.

4:50 "...oh my god, that looks bolder.": // Han tycker att föremålet han fick i spelet ser häftigt ut.

4:53 "Equip. Okay.": // Han tycker att rustningen i spelet han fick var häftigt och vill genast trä på 
sig den.

Tema 4  

Engagemang/involvering
3:00 "Okay.": // Han läser upp namnet på en karaktär, "Weaver",  i spelet, och säger sedan "Okay" 
som i att han förstått.

3:05 "Follow my sim.": // Han håller muspekaren över en knapp som beskrivs som "Follow my 
sim." Han säger det ned ett tonläge som gör att man förstår att han läser upp något.

3:10 "Here it go, so we are at the village shop.": // Han förtydligar vart Sims karaktären har 
hamnat i spelet.

3:14 "A hammer...": // Han engagerar sig i vad byns affär i spelet har att erbjuda.

3:16 "Untempered Longsword, so I can sell the seeds and the wild flowers that I have.": // Han 
talar om att han även kan sälja saker i byns affär i spelet.

3:28 "Treemancer's Staff.": // Han engagerar sig i vad byns affär i spelet har att erbjuda.

3:32 "Items.": // Han engagerar sig i ett försök att hitta något som passar honom i byns affär.

3:36 "Equipment.": Han engagerar sig i ett försök att hitta något som passar honom i byns affär.

3:37 "Bear Hide armor.": Han engagerar sig i ett försök att hitta något som passar honom i byns 
affär.

3:40 "Crude Plate armor.": Han engagerar sig i ett försök att hitta något som passar honom i byns 
affär.

3:44 "Adequate protection it was crafted extremely heavy and low quality cruddium.": // Han 
läser upp beskrivningen av ett magskydd som går att köpa i byns affär.

3:54 "Sturdy Lute": // Läser upp en artikel som finns att köpa i affären.

3:56 "A hammer.": // Läser upp en artikel som finns att köpa i affären.
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3:59 "Hmm... Okay.": // Han anger med en röst som gör att man kan fatta det som att han förstått 
delvis vad byns affär har att erbjuda honom.

4:01 "Plate mail.": // Läser upp en artikel som finns att köpa i affären.

4:06 "A stalky man approached Linus, then bowed. - I have head word of your arrival and in your 
honor, have prepared two gifts to help as you build your kingdom...": // Han engagerar sig och 
läser upp en text som dyker upp i spelet.

4:22 "What virtue would you rather bring to swagger yelo kingdom?": // Han engagerar sig och 
läser upp en text som dyker upp i spelet.

4:26 "I will value the safety of my people over offensive strength.": // Han engagerar sig och läser 
upp en text som dyker upp i spelet.

4:29 "My people are my hearth.": // Han engagerar sig och läser upp en text som dyker upp i 
spelet.

4:31 "The fierce strength of kingdom is of upmost importance. A kingdom with no power is no 
kingdom at all.": // Han engagerar sig och läser upp en text som dyker upp i spelet.

4:42 "The Monarch's Armor of Fortitude...": // Han engagerar sig i ett föremål han fick i spelet 
och läser upp namnet på det.

4:45 "...items you'll receive...": // Han förtydligar för åskådaren att saker man får i spelet går att 
granska i ett specifikt ställe inne i spelet.

4:47 "...appear... in your stuff.": // Han förtydligar för åskådaren att saker man får i spelet går att 
granska i ett specifikt ställe inne i spelet.

4:57 "I got it...": // Sammanfattar att han fått rustningen och att han trätt på sig den.

4:59 "Longsword, ok so I got that." Nämner även att han fått ett svärd.

Tema 5  

Distraktioner/störningar
3:31 "What the heck.": // Som i 3:26 vet han fortfarande inte vad han borde köpa i byns affär. Nu 
låter det istället som att det blivit ett störomoment.

3:49 "Okay...": // Han stör sig på något i beskrivningen av magskyddet i 3:44.

3:50 "Girls put on Bear Hide Armor... Steel Longsword.": // Han tycker skydd gjort av björnskinn 
är något konstigt och blir lite störd av det.

Sammanfattning och 

helhetsintryck

Han engagerar sig och spelar spelet och verkar inte störa sig så mycket på något i det. Han verkar 

tycka spelet är tilltalande, men eftersom han samtidigt ska göra videon intressant för åskådarna 

genom att kommentera, förklara, osv, verkar det som att han inte riktigt kan fördjupa sig i spelet 

och glömma bort verkligheten för att till fullo njuta av spelet. För att verkligen se hur effektivt 

spelet är på att "hypnotisera" honom hade man behövt placera honom i en lugn miljö utan någon 

press av åskådare, så att han i lugn och ro kan koncentrera sig i att spela och njuta av spelet.
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Tabell 13. Nedanstående tabell visar en kontrollpersons resultat i form av observationsdata. Observationsdatan 

består av tolkningar på transkriberade ljudkommentarer från en skärminspelning av PC-spelet Fallout. Kommentarerna 

är indelade i olika teman beroende på vad som har sagts och hur det har sagts.

Observationsschema över PC-spel tillhörande kategori 2 
Fallout

Tema 1  

Miss av stimulus/glömska

Tema 2  

Besvärlighet/kognitiv belastning

(("Ouh... that's a other radscorpion closing in." -- Han blev besvärad av att den andra 

skopinionen closing in)) 

Tema 3 

Emotionell respons av spelet

 (("Okay." Emotionell respons- Börjar engagera sig,  Och starkare involvering och 

engagemang.)) (("It's gonna move in... and here comes the third radscorpion.")) Också mer 

involvering och engagemang) ((("Oh, okay it goes down.", emotionell respons och positivt 

förvånad av det som hände här))(("I don't think he checked down here..." medel emotionell 

respons lite över medel)))

Tema 4  

Engagemang/involvering

 ((Ingen Engagemang lr involvering - "The radscorpion has critically missed and lost his 

next turn))(("The radscorpion actually missed." Stor involvering i detta citatet intresse 

också i vad som hände)) (("It don't look like there is anymore in the cave..."  inte så hör 

engagemang i detta uttalet, ganska så svagt faktiskt))(("I think he will just take a look 

around just to make sure there is no more left." hät stiger engagemanget och intresset igen))

Tema 5  

Distraktioner/störningar

((Störning i sisktraktionen inte så engagerad "It looks like... it was fortunate also, calling 

his foe)) (( "You got another critically blow, and the radscorpion goes down." Detta som 

hände kändes som en distraktkionsstörning)) ((("Unfortunatly he can't carry anymore 

radscorpion tails." samma här med störning i spelets gång)) 

Sammanfattning och helhetsintryck Inte så llivligt spel och inte så mkt distraktioner i miljön.  

8.1. Bilaga C: Skärmdumpar på observerade videoklipp

I undersökningen var det åtta olika PC-rollspel som analyserades i åtta olika videoklipp. Varje 

videoklipp som analyserades bestod av en skärminspelning på ett spel som en spelare spelade 

samtidigt som han spelade in spelet. I denna del visas en skärmdump på var och en av dessa åtta 

videoklipp. De åtta undersökta spelen var också uppdelade i två spelkategorier: spelkategori ett och 

två. 
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Spelkategori ett
I spelkategori ett kategoriserades spelen som spel med hög grafikkvalitet och neutral spelatmosfär. 

Efterföljande fyra bilder som visas är på fyra olika PC-rollspel som tillhörde spelkategori ett i 

undersökningen. 

Figur 6. Skärmdump av Titan Quest som spelas av xPixelHunterx (2012).

Figur 7. Skärmdump av The Sims Medieval som spelas av Linus117 (2013).
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Figur 8. Skärmdump av Darkspore som spelas av Annihilatous (2013).

Figur 9. Skärmdump av Neverwinter Nights 2 som spelas av LordAchantos (2011).
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Spelkategori två
I den andra spelkategorin kategoriserades spelen som spel med låg grafikkvalitet och nischad 

spelatmosfär. Följande fyra bilder som visas är på fyra olika PC-rollspel som tillhörde den andra 

spelkategorin i undersökningen. 

Figur 10. Skärmdump av Diablo som spelas av MatthewIceDragon (2012).
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Figur 11. Skärmdump av Fallout som spelas av angryguy7000 (2011).
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Figur 12. Skärmdump av Planescape Torment som spelas av Hellygator (2012).

Figur 13. Skärmdump av Arcanum som spelas av NxCmp (2010).
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