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Abstrakt
Jag har med denna litteraturstudie närmare undersökt begreppet immersion och dess koppling till
gränssnitt i digitala spel inom FPS-genren (First-Person Shooter). I studien presenteras först
tidigare forskning som skett inom områdena för immersion, användargränssnitt samt digitala
spel. Utifrån detta lyfts det sedan upp tre saker i problemformuleringen: att immersion kan
påverka människor, att gränssnitt är en viktig länk mellan spelet och spelaren samt att genren
även har en betydelse vid utformandet av gränssnitt. Syftet med studien har varit att undersöka
aktuell teori vilket har ökat min förståelse för immersion, användargränssnitt samt digitala spel.
En kvalitativ inriktad forskning med hermeneutiken som metod har använts vid utförandet av
studien.
Jag presenterar i resultatkapitlet exempel på tre stycken spel i FPS-genren där det framkommer
att två av dessa spelen har gränssnitt som stödjer immersion varav det tredje spelet har ett
gränssnitt som bryter immersionen. Från resultatet har sedan fyra stycken riktlinjer extraherats
med syftet att ge gränssnittsdesigners tydliga instruktioner om vad som gäller vid utvecklingen
av gränssnitt som stödjer immersion i FPS-genren. Slutsatsen har med studien blivit att gränssnitt
kan påverka immersion i både en positiv och negativ mening.

Nyckelord: Immersion, Användargränssnitt, Digitala Spel, FPS, HUD
2

Title
Displaced To An Alternative World: A Literature Study on Immersion and
The User Interface in Video Games
Author:
Mikael Andreasson
Supervisors:
Lennart Larsson
Michael Johansson
Literature review
September 2013
Abstract
I have with this literature study closer studied the term immersion and it's connection to user
interfaces within video games in the FPS-genre (First-Person Shooter). The study first presents
previous research that has occurred in the fields of immersion, user interfaces and video games.
Three things are then, from this, later lifted up in the problem specification, those three are, that
immersion can affect people, that user interfaces are critical links between the gamer and the
game and that the genre is significant in the development of a user interface. The purpose of the
study has been to a research current theory which has expanded my knowledge in the fields of
immersion, user interfaces and video games. A qualitative oriented research with hermeneutics
as the methodology has been applied in the execution of the study.
I then present, in the results chapter, three examples of games in the FPS-genre where it is found
that two of these games have a user interface that supports immersion with the third game having
a user interface that breaks immersion. The results have then been extracted into four guidelines
with the purpose to give user interface designers clear instructions about what applies in the
development of user interfaces that supports immersion in the FPS-genre. The conclusion of the
study has then been that user interfaces can affect immersion in both a positive and in a negative
way.
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1. Bakgrund
En spelare som upplever immersion i ett digitalt spel är någon som förflyttar sig från den
verkliga världen till en virtuell värld där tiden framförallt tycks glömmas bort. Immersion är ett
begrepp med många olika delade meningar kring termen (Brown och Cairns, 2004), i boken
“Hamlet on the Holodeck” av Murray (1997) får vi dock vad många anser vara den mest
vedertagna definitionen av begreppet.
De tidigare studier jag hittat kring immersion, från exempelvis ovannämnda Murray (1997) samt
Brown och Cairns (2004) visar på att immersion är en upplevelse. Upplevelser i sig är något som
beskrivs tydligt i boken “Upplevelsens materialitet” (O’Dell, et al., 2002, s.199) som ett
mångtydigt begrepp med två sidor, en immateriell sida som består av en mental aspekt och en
materiell sida som består av en kroppslig aspekt. Båda dessa sidor behövs för att förstå en
upplevelse menar författarna. I Digitala spel kan immersionen som uppstår bland spelare inte
bara leda till något som är tilltalande för hjärnan, utan kan även leda till fysiska påverkningar i
form av svettiga händer och att hjärtat klappar fortare. Spelarna blir alltså absorberade, både
mentalt och fysiskt. Som författarna skriver i “Upplevelsens materialitet” (2002, s.199-200) så
kan dessa upplevelser bli minnesvärda och därmed kan en upplevelse även kopplas till ett
specifikt minne. De källor som ligger till grund för min studie är vetenskapliga artiklar, kandidatoch magisteruppsatser, doktorsavhandlingar och litteratur som berör området. Dessa källor har i
huvudsak hämtats från databaserna ACM Digital Library och Google Scholar. Jag har använt
mig av följande söktermer: immersion, user interface, video games, HUD och FPS .
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Enbart engelska sökord användes då många av dessa ord saknar en passande svensk
motsvarighet. Även Amazon.com, en webbsida som säljer olika varor till exempel, böcker,
hemelektronik, spel etc., har använts för att söka litteratur med de söktermer vilka har beskrivits
här ovan.
Immersion i digitala spel är sannerligen en viktig del av spel och kan kopplas till flera
komponenter inom ett spel vilket vi kan se i en tidigare studie av Ermi och Mäyrä (2005).
Komponenter i digitala spel kan exempelvis vara ljud, grafik, berättelse m.fl. En annan viktig
komponent när det gäller immersion i digitala spel är användargränssnittet vilket fungerar som
en länk mellan spelaren och det digitala spelet. Hur ett gränssnitt ser ut i digitala spel och vad
detta består av är därför av högsta intresse att ta reda på i min studie. Fagerholts och Lorentzons
magisterarbeten har här varit till stor hjälp, särskilt på grund av deras riktlinjer för gränssnitt i
digitala spel. Gränssnitt är även viktigt när vi pratar om människa-tekniksystem där vi som
människor måste bearbeta och tolka den information vi får från gränssnittet för att fatta korrekta
beslut. Ett väl fungerande människa-tekniksystem beskrivs av Osvalder och Ulfvengren, i boken
“Arbete och teknik på människans villkor” (2010, s.355) kan skänka välbefinnande för
människan vilket belyser gränssnittets betydelse i ett större perspektiv. Ett gränssnitt som
misslyckas med sin uppgift riskerar att låta spelaren uppleva frustration som i sin tur kan påverka
immersionen i en negativ riktning, något spelutvecklare vill undvika. Brown och Cairns (2004)
förklarar i en studie att det finns tre typer av stadier, vilka var och en är viktiga när det gäller att
uppleva så kallad total immersion, vilket förklaras i min studie.
Immersion och användargränssnitt i digitala spel är inte bara intressant utifrån ett
forskningsperspektiv utan även utifrån spelarnas och spelutvecklarnas perspektiv. Spelindustrin
är en oerhört snabb växande bransch som år 2017 beräknas omsätta över 80 miljarder
amerikanska dollar (GaudiosiI, 2012). Likaså kan denna utveckling även ses i Sverige där antal
sysselsatta inom den svenska spelindustrin nådde ett nytt rekord under 2011, mycket tack vare
utvecklingen av den digitala marknaden (Spelutvecklarindex, Dataspelsbranschen, 2011).I
tidigare studier av Hagen (u.å.) ges även en överblick av olika spelgenrer i digitala spel och vilka
komponenter i ett spel som beaktas för att placera ett spel inom en specifik genre.
I en tidigare studie av Morris (2004) ges även en inblick i FPS-genrens (First-Person Shooter)
historia och hur spelutvecklare faktiskt kan förstärka immersionen hos spelaren. Populariteten för
FPS härstammar dels från detta men även mycket på grund av en lång historik med många
framgångsrika digitala spel.
Det finns alltså anledning till att mer forskning sker inom området då spelindustrin konstant
förändras och lockar in nya människor, vilket belyser områdets betydelse för fortsatta studier och
undersökningar som i slutändan kan gynna oerfarna, så väl som erfarna spelare. Överlag har det
gjorts en hel del forskning inom framförallt immersion, digitala spel och gränssnitt, men
framförallt i ett separat kontext. Utifrån tidigare studier har jag format en avgränsning som både
visar sig i min frågeställning och sedan även i avsnittet kring avgränsning (se kapitel 1.3).
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1.1 Frågeställning
Från förgående kapitel (1) får vi en överblick kring begreppet immersion och betydelsen som
gränssnitt har, inte bara för interaktionen som sker mellan människa och teknik, men även för
interaktionen mellan spelet och spelaren. I kapitel 1 kan vi också läsa att spelare som upplever
immersion ser det som en positiv upplevelse. Upplevelser vet vi även kan påverka en person
både mentalt och fysiskt vilket gör det möjligt att koppla en upplevelse till ett specifikt minne.
Immersion är alltså ett viktigt begrepp som uppstår och har stor en stor påverkan på människorna
som upplever det. Förutom immersionen har även gränssnittet en viktig funktion genom att agera
som en länk mellan spelare och spelet vilket, om det görs rätt, kan ge ett välbefinnande för
spelaren, och om det görs fel kan leda till en negativ upplevelse. Till sist kan vi, i kapitel 1, läsa
om olika genrer, hur dessa indelas, samt införandet av FPS (First-Person Shooter) som en av de
populäraste genrerna. Från det som har sagts är det därför av högsta intresse att undersöka hur ett
gränssnitt i ett digitalt spel kan påverka immersionen. Men för att besvara detta måste det även
förklaras vad immersion, respektive ett gränssnitt, är för något i digitala spel. Vad som även
måste besvaras är genrens betydelse vid utformningen av ett gränssnitt eftersom olika gränssnitt
skiljer sig åt från genre till genre beroende på vilka funktioner som spelet ska förmedla till
spelaren.
Utifrån det som sagts så formuleras huvudfrågeställningen på följande viss:
● Hur kan design av gränssnitt påverka immersion i digitala spel?
För att kunna besvara huvudfrågeställningen måste även följande underfrågor besvaras:
● Vad är immersion i digitala spel?
● Vad är ett gränssnitt i ett digitalt spel?
● På vilket sätt har genren för betydelse för utformningen av ett gränssnitt?

1.2 Syfte
Syftet med min studie är att undersöka aktuell teori kring immersion, gränssnitt och digitala spel
för att försöka skapa en djupare förståelse kring begreppen och deras kopplingar till varandra.
Syftet med min studie är inte att försöka ändra på redan etablerade begrepp och definitioner. Min
studie riktar sig först och främst till läsare som har ett intresse av både gränssnittsdesign och
spelprogrammering, men även andra närbesläktade områden. Min studie kan också vara av
generellt intresse för forskare inom området för design och datavetenskap som genom min studie
kan erhålla en överblick över aktuell teori.
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1.3 Avgränsning
Spel är ett brett område med många olika områden och kan syfta till spel som spelas fysiskt, som
fotboll och basketboll, eller som digitalt, det vill säga spel som distribueras via digitala kanaler
genom till exempel en dator. En djupare och mer detaljerad beskrivning kring definitionen av
spel och digitala spel, samt hur de skiljer sig åt kommer längre ned i studien (kapitel 3.2). Dessa
digitala kanaler, som nämndes här ovan, omfattar även ett brett område, speciellt sedan den
explosiva tillökningen av smartphones för ungefär ett årtionde sedan. Dessa telefoner skiljer sig
från vanliga mobiler genom att bland annat erbjuda tillgång till Internet men framförallt är det
användningen av fingrarna för att interagera med gränssnittet på skärmen som är den stora
skillnaden. På grund av denna bred som finns, både inom spel och digitala kanaler har jag med
studien därför valt att avgränsa mig till ett mer specifikt område.
Avgränsningen ligger i att jag i studien valt att fokusera på digitala spel på datorer och
spelkonsolerna Sony Playstation 3 och Microsoft Xbox 360. Jag väljer dessa är på grund av hur
lika gränssnitten är designade på båda av plattformarna. Den stora skillnaden ligger egentligen i
vilken slags kontroll input som används, på datorer används i huvudsak ett tangentbord samt en
mus, och till spelkonsoler i huvudsak en spelkontroll. Jag väljer att inte inkludera digitala spel
som återfinns genom andra digitala kanaler som till exempel smartphones och bärbara konsoler
eftersom dessa är begränsande till mindre skärmar. Utöver väljer jag även att avgränsa mig till en
specifik genre i digitala spel eftersom det existerar ett brett antal genrer och utan någon
avgränsning här kan studien ses som allt för vag o ospecifik.
Jag har, av den anledningen, valt att avgränsa till FPS-genren (First-Person Shooter). Beslutet att
välja denna genre härstammar framförallt eftersom first-person shooters räknas som den kanske
absolut största och populäraste genren i digitala spel. Detta är mycket på grund av stora
framgångar i genren med spel som Half-Life (Valve, 1998) och Battlefield 1942 (DICE Illusions
CE, 2002) (Morris, 2004).
Valet av genre är även inspirerat från den tidigare studien av Morris (2004) där hon bland annat
skriver hur första persons perspektivet och 3D-världen i FPS spelet Wolfenstein 3D (Apogee,
1992) fick spelarna att uppleva immersion. FPS-genren har därmed en betydande roll för
immersion i digitala spel. Jag väljer dessutom att avgränsa mig till den engelska termen
immersion genomgående i hela studien eftersom den svenska motsvarigheten, försjunkenhet, inte
specifikt riktar sig enbart mot spel utan även andra kreativa aktiviteter (Löwgren och Stolterman,
2004, s.175-6). Med immersion menas specifikt den upplevelse som uppstår när man spelar
digitala spel (Seah och Cairns, 2008), och blir därför ett mer relevant begrepp att använda för
min studie.

9

2. Metod
De här kapitlet kommer handla om den metodologi jag valt för att utföra min studie. Jag kommer
ta upp två vetenskapliga utgångspunkter men framförallt fokusera på vilken jag har funnit varit
lämpligast med den här studien.
Jag har med denna litteraturstudie funnit att en kvalitativ inriktad forskning med hermeneutiken
som metod varit lämpligast att använda mig. Hermeneutiken i sig härstammar från 1600- och
1700-talet som en metod för att tolka bibeltexter och utvecklades senare under 1800-talet till en
allmän metodologi inom humanvetenskapen (Patel och Davidson, 2011, s.28). Hermeneutik
betyder tolkningsläran där just tolkningen är en central del i den vetenskapliga riktningen och
tillämpas inom human-, kultur,- och samhällsvetenskapen. Klassiskt inom dessa vetenskaper är
att en kvalitativ forskning tillämpas vilket betyder att forskaren fokuserar på så kallad ”mjuk
data”, det vill säga tolkande analyser av till exempel textmaterial (Patel och Davidson, 2011,
s.14). Hur jag har gått tillväga att använda hermeneutiken i min studie och vilka svagheter som
finns med att använda denna ansats kommer här nedan att presenteras.
Processen att tolka den empiri och information som jag har samlat på mig under tiden som
studien har fortlöpt kallas för den hermeneutiska spiralen (Thurén, 2010, s.60-1) (Patel och
Davidson, 2011, s.30). En viktig del av hermeneutiken är forskarens, min, förförståelse, det vill
säga allt jag upplevt, sett, hört och tänkts som allt eftersom byggts upp med varje ny erfarenhet.
När jag sedan börjar läsa litteraturen inleder jag kring vad immersion är för något vilket sedan
leder mig till andra källor kring ämnet. När jag sedan återvänder till min ursprungliga litteratur så
kan jag bättre förstå vad som menades och kan då läsa igenom de andra källorna igen eftersom
min förförståelse har expanderat, på så vis ökar även min kunskap inom området.
Det här växelspelet, mellan helheten och delarna är det man kallar för den hermeneutiska
spiralen. Denna spiral leder sedan en från fördomar till en ökad förståelse (Thurén, 2010, s.61), i
mitt fall kring de ämnesområden som berörs i min studie, det vill säga, immersion,
användargränssnitt och digitala spel. Som forskare med hermeneutisk metod är jag även
subjektiv, jag använder alltså mina egna tolkningar och känslor vilket passar väl in i min studie.
Vid användningen av en positivistisk metod hade jag istället behövt vara objektiv utan några
personliga värderingar, något jag inte anser kan lämpa sig till studien. Hermeneutiken är dock
inte utan sina brister. Att tolka textmaterial är som Thurén (2010, s.103) påpekar en osäker
verksamhet eftersom den bygger på författarens värdering, förförståelse samt kontexten.
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När det kommer till den kvalitativa forskningen som använts med denna studie så existerar även
ett validitetsproblem eftersom varje forskningsprocess är unik. Validitet är något som visar på att
rätt företeelse har studerats och kan stärkas av bland annat en bra teoriuppbyggnad (Patel och
Davidson, 2011, s.105-6). Tolkningen samt validiteten gör hermeneutiken och den kvalitativa
forskningen till en något osäker metod men då positivismen riktar sig till kvantitativ forskning,
det vill säga sådant som bearbetas med statistiska analysmetoder (Patel och Davidson, 2011,
s.13-4) så kan inte denna metod ses som ett rimligt val i min studie. Mitt mål som forskare med
en hermeneutisk metod är inte att sträva efter en så absolut och säker kunskap som möjlig vilket
förknippas med positivismen (Thurén, 2010, s.16). Målet är istället att sträva efter en ökad
förståelse och därför kan hermeneutiken, i mitt fall, ses som ett mer rimligt val.
En annan skillnad med positivismen är att positivister studerar delarna av en helhet var för sig
(Patel och Davidson, 2011, s.27) och inte ser helheten på samma sätt som hermeneutiken. På så
vis skulle inte positivismen passa lika väl in i min studie eftersom växelspelet mellan helheten
och delarna, som förklarat med den heuristiska spiralen, har varit en viktig del vid utförandet av
studien. Helheten, men även delarna, är av lika stora betydelser i min studie och därför har
positivismen uteslutits som metod.
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3. Teori
Här sammanfattas den teori som inhämtas från materialet jag använt mig av. Kapitlet kommer gå
igenom samtliga områden som min frågeställning berör, det vill säga: immersion, digitala spel
samt användargränssnitt.

3.1 Varför spelar vi?
Varför vi spelar spel, från fysiska till digitala, beskrivs i generella termer av speldesignern,
Crawford (1982), för att vi vill utbilda oss själva. Men som Crawford nämner finns det även
andra motiv till varför vi spelar spel, exempelvis för att tillfredsställa våra fantasier eller att
uppleva sociala interaktioner. Att utbilda oss själva anser dock Crawford som den absolut största
motiveringen till varför vi spelar spel: “I claim that the fundamental motivation for all gameplaying is to learn. This is the original motivation for game-playing, and surely retains much of
its importance.“ (Crawford, 1982). Om vi håller oss till motivation ett litet tag till så förklarar
Löwgren och Stolterman (2004) att en spelare drivs av inre motivation, det vill säga, att man
spelar för att man vill och att belöningen av att spela kommer från nöjet av att spela, till exempel
att lösa ett problem eller att ta sig igenom ett helt spel från början till slut. Det finns alltså inga
yttre krav på spelaren att producera något, något Löwgren och Stolterman (2004, s.164) menar
på är en avgörande skillnad mellan ett spel från andra nyttoprogram, till exempel webbläsare,
chattprogram, etc. Något som även driver motivation för att spela, och som nämndes tidigare, är
sociala faktorer. Löwgren och Stolterman (2004, s.167) menar på att det är interaktionen mellan
spelarna som driver motivationen snarare än individuella processer.
Men varför spelar vi digitala spel specifikt? I en studie av Lazzaro (2004) presenterar hon att den
huvudsakliga anledningen till varför människor spelar digitala spel är att fly det verkliga livet
och tillfredsställa sin hjärna med känslor och upplevelser som inte kan kopplas till skola eller
arbete. Men många spelar även för att de tycker om utmaningen i ett spel eftersom det ger
möjlighet för personen att testa sin skicklighet i att lösa problem och lära sig. (Lazzaro, 2004)
(Schell, 2008).
I slutet av Lazzaros studie, som består av ett antal intervjuer med olika personer vilka samtliga
har olika grader av erfarenhet vid att spela digitala spel, presenterar hon fyra aspekter till varför
vi spelar. De fyra är:
● Hard Fun: Detta syftar till spelare som tycker om utmaningar och att lösa problem genom att
använda sin egen skicklighet. Här upplevs ofta känslor av frustration, men också av stolthet. Att
sitta med ett problem i digitala spel kan nämligen både vara väldigt tillfredsställande och
irriterande för spelaren, beroende på hur väl och snabbt man kan lösa problemet.
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● Easy Fun: Spelarna i denna grupp föredrar hellre att bli absorberade i spelets äventyr genom
att utforska spelets värld av nyfikenhet, utan att behöva tänka på saker som till exempel att lösa
ett problem. Spelarna här upplever istället känslor i huvudsak av förundran och mystik.
● Altered States: Precis som detta låter syftar detta till olika mentala tillstånd som spelaren
tycker om att vara i, både under tiden som de spelar men även efter att dem spelat klart. Spelarna
här tycker alltså om att fokusera på deras inre tillstånd för att uppleva olika känslor för att bland
annat undvika tristess.
● The People Factor: Dessa spelarna använder spel som sociala utflykter. De finner det högst
tillfredsställande med lagarbete, oavsett om de tycker om spelet eller inte, eftersom de vill
spendera tid med sina vänner. De känslor som spelarna upplever här handlar till stor del kring
underhållning och nöje.
Sammanfattningsvis har känslor alltså en betydande roll i varför personer spelar spel. Detta är
viktigt eftersom spelutvecklare potentiellt kan använda detta för att framkalla specifika känslor
med slutresultatet att öka livskvalitén hos personer (Lazzaro, 2004). Det jag nu kommer besvara
på är frågan om vad ett spel är för något och vad det är som utmärker ett digitalt spel.

3.2 Definition av spel och digitala spel
Utifrån min frågeställning, “Hur kan design av gränssnitt påverka immersion i digitala spel?”
och det som redan tagits upp i bakgrunds kapitlet (1) så är det tydligt att digitala spel är en
central del av studien. Men för att definiera vad ett digitalt spel bör vi först förstå vad ett spel är
för något. I det här kapitlet kommer jag att presentera två stycken definitioner kring spel och en
för digitala spel. För enkelhetens skull kommer jag att först och främst framlägga de två stycken
definitionerna i korthet, för att sedan föra en diskussion kring dessa och kommer sedan ligga till
grund för definitionen av digitala spel. Den första definition av spel kommer från spelforskaren
Juul (2003) som i sin artikel ”The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of
Gameness” presenterar sex stycken egenskaper som kan användas för att definiera ett spel, dessa
sex är följande:
1. Regler
2. Variabla och mätbara resultat
3. Värde som tilldelas möjliga resultat
4. Spelarens ansträngning
5. Spelare kopplad till resultatet
6. Förhandlingsbara konsekvenser

13

Den andra definitionen kommer från boken ”The Art of Game Design: A Book of Lenses” av
speldesignern, Schell (2008) som listar följande egenskaper för att definiera ett spel:
1. Spel spelas avsiktligt
2. Spel har mål, konflikter
3. Spel har regler
4. Spel kan bli vunna och förlorade
5. Spel är interaktiva, utmanande
6. Spel kan skapa deras egna interna värde
7. Spel engagerar spelare
8. Spel är stängda, formella system
Vid första anblick kan det vara svårt att förstå likheter och skillnader mellan dessa två
definitionerna, och av den anledningen kommer jag nu att bryta ned dessa två listorna för att
bilda en bättre förståelse om vad ett spel är för något. Om vi börjar med likheter så håller både
Juul (2003) och Schell (2008) med om att regler är en central del av ett spel:”Rules are definitely
one of the defining aspects of games” (Schell, 2008). Dessa regler måste även som Juul (2003)
påpekar vara väl definierade så att det inte råder några tvivel om vad det är som egentligen gäller
vid ett spel tillfälle, ”If there is disagreement about the rules of the game, the game is stopped until the
disagreement has been solved.” (Juul, 2003).

Med spelarens ansträngning som Juul (2003) listar som den fjärde egenskapen för att definiera
ett spel, menar han på att ett spel är utmanande eller att det finns någon form av konflikt eller
interaktion. Detta stämmer även väl överens med det Schell påpekar i sin lista under punkterna
två och fem.
De direkta likheterna tycks sluta där, dock finns det dock ett par saker vilket skulle ses som
likheter men, med vissa skillnader. Det första handlar om punkt 4 på Schell's (2008) lista om hur
man i ett spel kan vinna och förlora, detta är något som även till viss del passar in under punkt 3
av Juul's (2003) lista. Det som Juul menar med ”värde som tilldelas möjliga resultat” är att vissa
resultat är bättre än andra, det vill säga olika positiva och negativa resultat. Detta kan till viss del
kopplas till att vinna och förlora ett spel, dock så är det Juul pratar om något mer vagt och syftar
inte nödvändigtvis till just att vinna eller förlora ett spel.
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Likaså kan även punkt 2 av Juul's lista till viss del passa in här. Med ”variabla och mätbara
resultat” syftar Juul till att reglerna som ett spel består av även måste ge olika resultat, något som
även kan kopplas till att vinna eller förlora. Utöver så menar Juul även på att utmaningen från ett
spel kommer från att försöka åstadkomma positiva resultat eftersom dessa är enligt honom själv
svårare att uppnå än negativa resultat:
”There is a tendency that the positive outcomes are harder to reach than the negative outcomes - this is
what makes a game challenging; a game where it was easier to reach the goal than not to reach it would
likely not be played very much. (Juul, 2003).

Citatet passar även väl in med punkt 7 av Schells (2008) lista om hur spel engagerar spelare. Ett
spel som inte är utmanade inte heller kommer spelas så mycket, menar Schell, vilket även till
viss del kan kopplas till engagemang. Schell påpekar även på att engagemang inte nödvändigtvis
behöver betyda att ett spel är bra men att det oavsett är en viktig del för att definiera ett spel.
Skillnaderna mellan de båda listorna är utifrån det som sagts inte så stora. Juul nämner varken att
ett spel är stängda, formella system eller att spel spelas avsiktligt, varav båda ingår i Schells
(2008) lista. Inte heller har punkt 6 av båda listorna några likheter. Med spelets interna värde ger
Schell exemplet om Monopol där pengarna som används i spelet enbart har en betydelse i
sammanhanget, utanför Monopol har dock pengarna ingen som helst mening. Det är alltså
pengarna i Monopol som är det interna värdet. ”Monopoly money only has meaning in the
context of the game Monopoly. […] When we play the game, the money is very important to us.
Outside the game it is completly unimportant.” (Schell, 2008). Slutligen, med ”förhandlingsbara
konsekvenser” syftar Juul (2003) till det att ett spel karakteriseras av just det faktum att ett spel
valfritt kan tilldela verkliga konsekvenser, så länge dessa i huvudsak är ofarliga. Ett spel med till
exempel vapen är enligt Juul inte särskilt förhandlingsbart då konsekvensen av att bli skjuten är
att skada sig. Sammanfattningsvis har dock både Juul (2003) och Schell (2008) ungefär samma
uppfattning och definition av spel och därmed har vi fått en bredd bild av vad ett spel är för
något. Men vad är digitala spel och på vilket sätt skiljer sig dessa från icke-digitala spel?
I presentationen “What is a (digital) game?” av Hagen (u.å.) påpekar han att ett digitalt spel
använder sig av digital teknik (en datorer till exempel), en interaktion mellan spelaren och
tekniken samt en bildskärm av något slag. I digitala spel så är det tekniken, oftast en dator eller
en konsol, som upprätthåller reglerna samt håller reda på hur spelet utvecklar. I ett analogt spel
som ett kortspel så är det istället så att spelarens hjärna upprätthåller reglerna av spelet och som
bestämmer hur spelet utvecklas. Hagen (u.å.) uttrycker även att, eftersom det är tekniken som
digitala spelen använder sig av, så har framförallt spelvärlden samt berättelsen i spelet en större
betydelse i sammanhanget.
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Digitala spel har haft en rik historia där det första digitala spelet, Space War, skapades redan
1961 vid M.I.T (Massachusetts Institute of Technology). Elva år senare, kom det första konsol
spelet, Pong (Atari Inc., 1972) och sedan dess har utvecklingen av både spel och teknik fortsatt
(Hagen, u.å.). Vi vet nu varför vi spelar och definitionen för digitala och icke-digitala spel men
vi ska nu titta in närmare på ett av arbetets centrala begrepp, immersion. Vad är det och på vilket
sätt kan de kopplas till digitala spel specifikt?

3.3 Immersion
Utifrån min frågeställning “Hur kan design av gränssnitt påverka immersion i digitala spel?” är
det tydligt att immersion är en central del av min studie och det är därför av yttersta vikt att detta
begrepp får en tydlig beskrivning. I kapitel 1.1 återfinns även underfrågan “Vad är immersion i
digitala spel?” som jag också kommer behandla i detta kapitel. I boken “Hamlet on the
Holodeck” ger författaren, Murray (1997), sin definition av immersion och beskriver själv
begreppet så här:
“Immersion is a metaphorical term derived from the physical experience of being submerged in
water. We seek the same feeling from a psychologically immersive experience that we do from
a plunge in the ocean or swimming pool the sensation of being surrounded by a completely other
reality, as different as water is from air, that takes over all of our attention,our whole perceptual
apparatus. We enjoy the movement out of our familiar world, the feeling of alertness that comes
from being in this new place, and the delight that comes from learning to move within it.”
(Murray, 1997, s.98-9) Denna definition av immersion anses även av flera vara den mest
accepterade (McMahan, 2003). Hur immersion uppstår för spelarna när de spelar digitala spel är
dock något Murray (1997) inte tar upp i sin bok. Istället får vi vända oss till Brown och Cairns
(2004) som i en studie utvecklade fram en grundad teori vilket går igenom tre olika stadier som
spelarna upplever när de spelar. Dessa tre är Engagement, Engrossment och Total Immersion. En
grundad teori eller “grounded theory” som förklaras av Patel och Davidson, är när man utgår
från empiri för att formulera en lokal teori som framförallt är användbar för det specifika fallet
man undersöker (2011, s.31). Vad dessa tre olika stadier betyder, som Brown och Cairns (2004)
tagit fram, skall jag nu förklara.
Engagement
Engagement är den första nivån av immersion. Som spelare måste man, för att nå denna nivå,
investera tid, ansträngning och koncentration i spelet. Samtidigt måste spelet här ge spelaren
möjlighet att lära sig och ta till sig kontrollerna så att spelaren ges möjlighet att bemästra och
förstå sig på dessa. Likaså handlar engagement om spelarens preferenser kring vilka typer av
spel som personen vill spela. Brown och Cairns menar på att, om spelaren inte är intresserad i en
viss typ av spelgenre, så kommer personen inte heller att engagera sig i spelet.
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Engrossment
Den andra nivån av immersion kallas för engrossment. Härifrån blir spelaren ännu mer
involverad i framförallt spelets uppbyggnad som genom olika funktioner kan påverka spelaren på
ett känslomässigt sätt. De intervjuade i Brown och Cairns studie nämner bland annat att spelets
presentation, att det finns intressanta uppgifter att utföra, och spelets berättelse har samtliga en
roll vid att bli fördjupade i ett spel. Denna känslomässiga engagemang leder till att spelarna vill
fortsätta med spelet, vilket i sin tur kan leda till att vissa känner sig uttömda på energi när de har
spelat färdigt. Spelaren i den här nivån av immersion är nu även mindre medveten om sin
omgivning och eventuellt leder engrossment till den högsta och sista nivån av immersion.
Total Immersion
Brown och Cairns kallar den sista nivån för total immersion. Här handlar det huvudsakligen om
två saker: empati och atmosfär. Med empati menas det att spelaren känner sig förbunden eller
ansluten till spelets huvudkaraktär eller karaktärer. Atmosfär syftar till spelets uppbyggnad som
förklaras i engrossment, men med en distinkt skillnad: relevansen. Spelet måste erbjuda en
trovärdig värld baserat på spelkaraktärerna. Avslutningsvis menar Brown och Cairns att
uppmärksamhet är en kritisk del av immersionen och nämner tre delar av uppmärksamhet som
digitala spel grundar sig på: grafiken, ljudet och det mentala (Brown och Cairns, 2004).
Vad Brown och Cairns (2004) kommer fram till är att immersion är ingen ytlig upplevelse, utan
istället är en upplevelse där spelare, genom att gå via tre stycken olika stadier, blir allt mer och
mer fördjupad i spelet. Varje nivå kräver dock både, att spelaren, och spelets komponenter,
samspelar med varandra där slutmålet är för spelaren att uppleva total immersion. Grafik och
ljud nämndes av Brown och Cairns (2004) som två av delarna för uppmärksamhet, men vilka
komponenter i digitala spel är det egentligen som styr immersionen?

3.3.1 Komponenter som styr immersion
I sin studie att analysera immersion och vilka komponenter i ett digitalt spel som påverkar
immersion presenterar Ermi och Mäyrä (2005), en grundad teori, som de kallar för “The
Gameplay Experience Model” som i sin tur består av tre komponenter: sensory, challenge-based
samt imaginative immersion (SCI-modellen). Det som låg till grund för denna modell var en
tidigare studie som Ermi och Mäyrä genomfört två år tidigare där de undersökte och intervjuade
finska barn som aktivt spelade digitala spel tillsammans med deras föräldrar med mindre
erfarenhet inom digitala spel.
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Efteråt, vid granskningen av svaren från intervjuerna som framkom vid den tidigare studien, fann
Ermi och Mäyrä att de tre stycken komponenterna som nämndes tidigare (SCI-modellen) är de
allra viktigaste för immersionen i digitala spel. Med SCI-modellen syftar det sensoriska, som
Ermi och Mäyrä skriver, till det visuella (grafiken) tillsammans med ljudet av ett spel. Detta
ansåg barnen från intervjuerna vara en viktig aspekt för att definiera ett bra spel. Utöver ansåg
barnen att utmaningen, det vill säga den andra komponenten i SCI-modellen, i ett spel ska vara
rimligt anpassat till sin egen skicklighetsförmåga. Att lösa ett problem i ett spel ger en positiv
återkoppling och får spelaren att avancera i spelet. Den tredje och sista komponenten i SCImodellen, imaginative immersion, som barnen ansåg viktig i många spel, är den fantasifulla
immersionen där spelvärlden, spelkaraktärerna samt berättelsen är centrala element.
Möjligheten att göra saker som inte går i verkligheten anses vara särskilt viktigt när man talar om
den fantasifulla immersionen (Ermi och Mäyrä, 2005). I studien av Ermi och Mäyrä presenterar
de även en empirisk studie med 193 personer med syfte att testa deras teori. Denna studie visar
på att en del spel kan uppnå vissa eller bara en del av SCI-modellen. Till exempel får first-person
shootern Half-Life 2 (Valve, 2004) sammanlagt ett väldigt högt poängtal i alla tre komponenter
eftersom spelet erbjuder bra grafik, ljud, en värld för spelaren att närvara i, och att spelet har av
en intressant berättelse. Spelet NetHack (The NetHack DevTeam, 1987) fick dock en väldigt lågt
poängtal i de sensoriska men väldigt högt i den utmanings baserade komponenten eftersom
spelet erbjuder väldigt lite i form av grafik och ljud.
Men för att återkomma något till ljud så förklaras detta, vilket har tidigare nämnts, som en viktig
komponent till immersion. Mark Grimshaw (u.å.) skriver exempelvis i sin studie “Sound and
immersion in the first-person shooter” att ljud kanske har den största rollen av alla när de
kommer till att skapa immersion. Grimshaws studie kan även kopplas till Fagerholts och
Lorentzons (2009) designskiss på s.21 om gränssnittselement i designrummet. Specifikt nämner
Grimshaw (u.å) om hur diegetic (se ordlista på s.46) ljud kan lyftas ur ett 2D plan till spelets 3Dvärld, liksom hur diegetic element är den del av gränssnittet som existerar i 3D-världen och
passar in i spelets fiktion, så kan även ljud ta en liknande form och på sätt menar Grimshaw att
detta kan hjälpa till att förstärka immersionen hos spelaren. “These sounds form part of not only
the real resonating space but also the virtual resonating space of the game and thus help to
immerse the player, both physically and mentally, in the FPS game acoustic ecology.”
(Grimshaw, u.å.)
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Exempel på diegetic ljud kan vara allt från motorn i en bil till olika väder effekter som påverkar
spelvärlden. Motsatsen, non-diegetic ljud är, som Huiberts (2010, s.22-3) påpekar i sin
doktorsavhandling “Captivating Sounds: The Role of Immersion in Computer Games” också en
del av digitala spel där, ljuden, istället kommer från spelets Head-Up Display (HUD), alltså
utanför spelets fiktion och spelvärld där spelkaraktären inte kan uppfatta dessa ljud, liksom med
non-diegetic element i gränssnitt (se Fagerholts och Lorentzons designskiss på s.21). Vilka
verktyg som spelarna använder för att presentera ljud har även en betydelse, Mark Grimshaw
(u.å.) påpekar till exempel att hörlurar kan hjälpa med att förstärka ljud från spelet på grund av
att allt annat ljud i den miljö man sitter i tonas ner, eller rent av försvinner helt och hållit, något
Grimshaw menar på kan öka graden av immersion som spelaren upplever.
Även om immersion är de begreppet jag använt mig av i denna studie så finns det även ett antal
andra upplevelser med vissa likheter till immersion. Dessa kommer jag härnäst att behandla.

3.4 Alternativa upplevelser
Immersion syftar som tidigare nämnt (kapitel 1.3) specifikt till spelupplevelsen i digitala spel.
Det finns dock andra liknande upplevelser som överlappar med immersion men som har distinkta
skillnader. Jag väljer att belysa dessa upplevelser eftersom de är relevanta till immersion och
används ibland även i spel sammanhang.
Cognitive Absorption
Cognitive absorption (CA) är ett tillstånd då en person blir absorberad i en aktivitet på en dator.
CA skiljer sig från immersion eftersom det sistnämnda är inriktad på spelupplevelsen och CA är
enbart intresserad av generella datoraktiviteter. Liksom immersion är dock CA även intresserad i
den grad av underhållning, skicklighet och fokusering i de aktiviteter som personen utför på
datorn (Seah och Cairns, 2008). Det finns alltså likheter med immersion men i slutändan handlar
cognitive absorption huvudsakligen om personers beteende kring datorer.
Flow
Flow introducerades först av Mihaly Csikszentmihalyi på 90-talet i en undersökning av vad som
gör en upplevelse underhållande (Sweetser och Wyeth, 2005). Flow beskrivs som ett harmonisk
psykologiskt tillstånd där en person är engagerad i en aktivitet med en tydlig målsättning. När
målet nås upplevs en positiv och givande erfarenhet. En spelare som känner immersion i ett spel
behöver dock inte vara i ett tillstånd av flow eftersom vissa spel saknar tydliga målsättningar
(Seah och Cairns, 2008).
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Eftersom flow refererar till ett tillstånd som kan uppnås i alla möjliga olika aktiviteter tog
Sweetser och Wyeth (2005) fram GameFlow-modellen som baserar sig på flow, men specifikt
inriktar sig på spel. GameFlow är uppbyggd av åtta kärnelement: koncentration, utmaning,
skicklighet, kontroll, tydliga mål, återkoppling, immersion och social interaktion. Den
resulterande känslan för spelaren när dessa åtta element uppnås är total immersion där spelaren
glömmer bort tiden och sin självmedvetenhet (Sweetser och Wyeth, 2005). Genom GameFlowmodellen visas det att immersion i sig är en viktig del av spelupplevelsen (Seah och Cairns,
2008).
Presence
Presence syftar till de stadiet där spelaren känner sig närvarade i spelets värld. Detta är inte helt
olikt immersion eftersom spelaren känner sig fördjupad i spelet och inte i omgivningen som
denna sitter i. Det som skiljer presence från immersion är dock att en spelare kan vara försjunken
i ett spel utan att närvara i spelets värld. Till exempel så kan en spelare känna immersion i Tetris
men inte presence på grund av att Tetris saknar en värld som spelaren kan närvara i. Vice versa
så kan ett spel även erbjuda en värld som spelaren kan känna sig närvarande i, men om spelaren
utsätts för tråkiga uppgifter att utföra i spelet så uppstår inte heller immersion (Seah och Cairns,
2008).
För att sammanfatta så har samtliga tre en viss koppling till immersion men med olika distinkta
skillnader. Immersion refererar, som tidigare nämnt i studien, specifikt till spelupplevelsen i sig
(Seah och Cairns, 2008). Ett digitalt spel består dock av många delar, varav bland annat
gränssnittet som jag belyser i min problemformulering, men innan jag förklarar vad ett gränssnitt
är för något i ett digitalt spel, måste vi först förstå vad ett gränssnitt är i generella termer och
varför den uppfyller en sådan viktig funktion mellan människa och teknik.

3.5 Människa-tekniksystem: Interaktion och gränssnitt
I kapitel 7 i boken Arbete och teknik på människans villkor skriver Osvalder och Ulfvengren
(2010, s.355-6) om människa-tekniksystem (MTS). Detta syftar till människans interaktion med
olika tekniker så som till exempel mobiltelefoner och persondatorer. Jag skriver om detta just för
att belysa tyngdpunkten som gränssnitt har mellan interaktionen mellan människa och teknik.
Osvalder och Ulfvengren (2010) skriver att det är just genom gränssnittet som människor tar in
information genom för att sedan bearbeta detta för att ta ett beslut. Osvalder och Ulfvengren
(2010) lyfter även upp att målet med ett människa-tekniksystem är att det ska skapa ett
fungerande samarbete mellan människa och teknik. Att minska avståndet mellan människan och
gränssnittet lyfts även upp av författarna som en kritisk del av människa-tekniksystem. Desto
högre användarvänlighet som kan uppnås av en designer vid utvecklingen av ett gränssnitt, desto
högre är även möjligheten att detta leder till en positiv upplevelse. Detta är även relevant för
användargränssnitten i digitala spel där gränssnittet används för att orientera spelaren genom till
exempel spelvärlden.
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3.6 Användargränssnitt i digitala spel
Den andra av mina tre underfrågor till min frågeställning, “Hur kan design av gränssnitt påverka
immersion i digitala spel?” behandlar frågan om vad ett gränssnitt är i ett digitalt spel och jag
kommer härmed i detta kapitel beröra ämnet mer specifikt. Användargränssnitt i digitala spel
består av en rad olika element som kan presenteras på olika sätt, mycket beroende på spelets
uppbyggnad. Fagerholt och Lorentzon presenterar i sin magisterexamen “Beyond the HUD: User
Interfaces for Increased Player Immersion in FPS Games”, sex stycken kategorier där olika
gränssnitts-element kan bli placerade i design rummet och kan ses i figur 1. De 6 kategorierna är:
HUD-elements, meta-perception, meta-representations, geometric elements, diegetic elements
samt signifiers (se figur 1). En ordlista som förklarar dessa termer återfinns i appendix 3 (s.46).

Figur 1. Erik Fagerholts och Magnus Lorentzons skiss på de olika gränssnitts-elementen och
hur de passar in i designrummet (2009, s.51).

21

Fagerholt och Lorentzon (2009, s.51) beskriver HUD (head-up display)-elementen som visuella
gränssnitts komponenter som överlagrats ovanpå bilden och är varken del spelvärlden eller som
en del av spelets fiktion. Detta kan även kallas för non-diegetic element. En något mer detaljerad
beskrivning om vad HUD-element är för något kommer i avsnitt 3.7.1.
Om vi dock rör oss vidare i Fagerholts och Lorentzons skiss (figur 1) finner vi meta
komponenterna: meta-perception och meta-representations. Medan både dessa två har likheter
med varandra och med HUD-elementen så skiljer de sig åt på olika sätt. Meta-perception syftar
till sådan information som kan uppfattas genom en grafisk visualisering, konventionellt är dock
dessa ej sammankopplade till spelets fiktion. Undantag finns dock, och Fagerholt och Lorentzon
(2009, s.52) ger bland annat exemplet om blod på skärmen i ett spel i FPS-genren som indikerar
låg hälsa och fara för spelaren vilket även stödjer spelets fiktion. Om detta utförts med HUDelement så hade spelaren istället haft tillgång till en livmätare vilket kan ses som mer abstrakt.
Det ena utesluter dock inte det andra, både en livmätare och blod på skärmen kan utan problem
existera i ett och samma spel, detta gäller även för resterande element som syns i figur 1.
Även ljud kan användas inom meta-perception, tunga hjärtslag skulle till exempel indikera på ett
lågt hälsotillstånd för spelaren (Fagerholt och Lorentzon, 2009, s.52). Men vad är metarepresentations? Denna gränssnittselement förklaras av Fagerholt och Lorentzon (2009, s.52)
som informationsenheter som existerar inom spelets fiktion men är ej visualiserade i spelets 3Dvärld. Exemplet som Fagerholt och Lorentzon ger är från spelet Grand Theft Auto IV (Rockstar
North, 2008) där spelaren har tillgång till en telefon med en rad olika funktioner, som till
exempel en kamera för att ta ett foto. Telefonen är dock inte en del av spelvärlden utan har
överlagrats ovan på skärmen (Fagerholt och Lorentzon, 2009, s.52) och visualiseras därmed inte
i spelets 3D-värld.
Diegetic elementen är raka motsatsen till HUD-elementen på de sättet att gränssnittselementen är
visualiserade i 3D-världen och stödjer spelets fiktion. Ett exempel på spel som Fagerholt och
Lorentzon (2009, s.38, s.52) använder sig av, är FPS spelet Far Cry 2 (Ubisoft Montreal, 2008),
där spelaren, för att navigera, måste ta fram en karta och GPS inom spelet. Många spel använder
dock sig av en grafisk 2D mini-map (karta) som navigation vilket i så fall, som förklarat tidigare,
klassificeras som ett HUD-element eller ett non-diegetic element. Signifiers beskrivs av
Fagerholt och Lorentzon som en undergrupp till diegetic elementen, skillnaden är dock att
signifiers används på ett mer subtilt sätt för att förmedla information till spelaren, vilket spelaren
själv får tolka, till exempel att rök från en motor betecknar, signifies, att motorn är skadad.
Slutligen har vi geometric-elementen, dessa är visualiserade i 3D-världen men har inte någon
koppling till spelets fiktion.
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Exemplet som Fagerholt och Lorentzon använder sig av är text som projekteras i 3D-världen
men som inte har någon innebörd på spelets fiktion, detta skulle kunna vara vad spelarens nästa
mål eller objektiv är.
Ljud har även en stor betydelse för upplevelsen och uppfyller en stor roll inom gränssnittet. Ljud
kan nämligen, som Fagerholt och Lorentzon (2009, s.76) poängterar, förstärka upplevelsen för
spelaren och behöver inte bara användas som allmänt ljud från spelvärlden, utan kan även
användas för förmedla viktig information, till exempel hjärtslag vilket nämndes tidigare. Dialog
mellan spelets karaktärer kan även användas som ett sätt att styra spelaren i rätt riktning eller
informera om en ny funktion eller dylikt. Sammanfattningsvis kan man från Fagerholts och
Lorentzons magisteruppsats ta med sig att de finns många olika sätt att realisera ett gränssnitt i
ett digitalt spel och kan dessutom variera kraftigt från spel till spel, beroende på olika
förutsättningar så som till exempel genren, vilket jag, utifrån min tredje och sista underfråga,
“På vilket sätt har genren för betydelse för utformningen av ett gränssnitt?” nu kommer beröra.
I en studie av Jørgensen (2012) skriver hon själv så här kring genrens betydelse utifrån
perspektivet av gränssnittet: “While it may be appropriate to integrate the HUD as a natural
part of the avatar's suit in a modern FPS, it is probably better to have substantial overlay
information in an MMO, in which the monitoring of a lot of simultaneous processes are crucial,
for instance in raids and PvP situations.” (Jørgensen, 2012) Gränssnittet bör alltså passa in i den
genre som spelet tillhör men Jørgensen menar även på att gränssnittsdesigners inte behöver oroa
sig om att integrera gränssnittet så naturligt som möjligt i spelet så länge det passar in med
spelets resterande estetik samtidigt som de förser spelaren med nödvändig information, varav de
sistnämnda är särskilt viktigt för nya spelare med lite erfarenhet.
“In practice this means that user interface designers should not worry if interface features are
not integrated as natural to the fictional environment, but also strive towards making the user
interface as elegant as possible to make it stylistically appropriate. At the same time they must
keep in mind that the user interface provides necessary information as clearly as possible.”
(Jørgensen, 2012)
Genren har alltså en viss roll för gränssnittet, men Jørgensen påpekar även att så länge
gränssnittsdesignern kan förmedla gränssnittet i ett spel på ett klart och tydligt sätt för spelaren
så finns det rum för experiment vilket gör att genren inte bör ses som något stort hinder att
överkomma vid utvecklingen av gränssnitt för digitala spel.
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Förutom det Fagerholt och Lorentzon (2009) tar upp sitt examensarbete har det även, med den
nuvarande konsolgeneration, uppkommit så kallade naturliga gränssnitt där man istället använder
sin kropp eller en slags, i brist på ett bättre ord, trollspö eller wand på engelska. Dessa naturliga
gränssnitten har utvecklats som ett sätt att göra de i huvudsak lättare och enklare för användare
att lära sig ett gränssnitt (Villaroman, Rowe och Swan, 2011).
En enhet som tillåter spelarna att naturligt interagera med ett spel, utan att hålla i en fysisk
kontroll, är Microsofts Kinect som lanserades 2010 för Xbox 360 (Kamel Bulos et al, 2011).
Kinect ser genom en kamera vilket tillsammans med andra funktioner som en mikrofon gör att
Kinect bland annat kan känna av olika röster och ansikten (Kamel Bulos et al, 2011). Jag har
dock med detta examensarbete, som beskrivet i kapitlet om avgränsning, valt att hålla mig till
skärmbaserade gränssnitt som kräver fysiska kontroller på dator och konsol, jag anser dock att de
är viktigt att även framhålla att andra former av gränssnitt existerar och som finns tillgängliga för
spelare. Men hur kan man skapa ett gränssnitt som inte bara är tilltalande och informativt men
även engagerande för spelaren?

3.6.1 Att skapa engagerande gränssnitt
I en presentation av Joe Kowalski (2012) på Game Developers Conference, GDC, i Kina under
2012 gav Kowalski en intressant insikt i hur han, som gränssnittsdesigner, arbetar med att
engagera spelarna genom gränssnittet i ett spel. I hans presentation nämner han ett antal
nyckelpunkter som han själv använder sig av vid utvecklingen av gränssnitt för digitala spel.
Kowalski beskriver själv att framgången till ett gränssnitt som engagerar spelare är att man först
och främst försöker skapar en berättelse genom gränssnittet som kan leda spelarna och förbereda
dem inför vad som komma skall. För de andra nämner han att det är viktigt att man som designer
kan framkalla känslor och reaktioner genom gränssnittet, detta menar han på är bättre än
ingenting alls. Den tredje och sista punkten som Kowalski anser som viktig är att man som
designer bör hitta en inflytande stil som man kan använda sig av till inspiration och som kan leda
en genom projektets gång.
För att ge ett exempel på hur dessa tre punkter skulle kunna se ut i ett digitalt spel väljer jag att
använda mig av spelet Brütal Legend som Kowalski själv arbetade med. Den första punkten, att
skapa en berättelse med gränssnittet, har Kowalski i Brütal Legend gjort på sådant viss att han
har implementerat hårdrockmusik, som är temat för spelet i helhet, och skapat en berättelse av
detta genom att göra huvudmenyn till en interaktiv film av ett slag. Huvudmenyn består av ett
antal små klipp med en person som interagerar med en vinylplatta och efter varje knapptryckning
som spelaren gör så körs ett nytt klipp som tar en till nästa skärm med alternativ.
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Vinylplattan är alltså en representation av spelets tema, och Kowalski har genom att göra menyn
till en interaktiv film, skapat en kort och effektiv berättelse om spelet. Den andra punkten passar
även väl in här eftersom, genom denna vinylplatta, får Kowalski även spelarna att uppleva olika
känslor vilket han, som nämndes tidigare, anser är en viktig del av ett gränssnitt. Sist men inte
minst har Kowalski även hittat en inflytande stil med spelet som är den tredje punkten. Denna
stil i Brütal Legend är även konsekvent rakt igenom med, till exempel typsnitt och färger, som
passar in med spelets hårdrockmusik tema.
Det jag härnäst kommer belysa är vilka faktorer som en genre bestäms utifrån, samt en närmare
granskning av first-person shooters.

3.7 First-person shooters och genrer
Hagen (u.å.) ger i sin presentation “Game history and genres” kriterier till att klassificera en
genre inom digitala spel. Hagen (u.å.) nämner bland annat berättande, gameplay och antal
spelare som olika element till att klassificera ett spel inom en genre. I den digitala spelvärlden
finns idag flertalet genrer, exempel på några av dessa är strategispel, äventyrsspel, bilspel och
first-person shooter spel. Med first-person shooters menas de att man, som spelare, använder
olika vapen i vapen baserade strider sett utifrån ett första-persons perspektiv, det vill säga
spelkaraktärens ögon (Hullett och Whitehead, 2010).
I boken “The Video Game Theory Reader” skriver McMahan i kapitel 3 “Immersion,
Engagement and Presence: A Method for Analyzing 3-D Video Games”, att
förstapersonsperspektivet ökar känslan av immersionen i spel just för att spelaren ser världen
som den är genom spelkaraktären. FPS-genren i sig har haft en ganska lång historia med
Wolfenstein 3D (Apogee, 1992) på dator som var det första FPS spelet där spelaren kunde styra
en karaktär i en 3D-värld, genom ett första persons perspektiv (Morris, 2004). Trots att spelarna,
på grund av tekniken på den tiden, inte kunde sikta särskilt noggrant på fienderna kände dem sig
ändå som en del av med spelet. Perspektivet och den 3D-värld som Wolfenstein 3D utspelade i,
var alltså bidragande faktorer till immersion, enligt Morris (2004). År 1993 släpptes sedan Doom
(id Software, 1993) som bland annat genom grafiken och ljudet lyckades skapa en atmosfärisk
spelvärld. Doom var även de första spelet som gjorde det möjligt att spela över LAN (Local Area
Network), det vill säga, att flera personer kunde, över ett nätverk, spela tillsammans vilket bidrog
till spelets succé (Bryce och Rutter, 2002).
På grund av multiplayer gemenskapen kunde FPS-genren växa vilket i sig ledde till nya
innovativa spel från diverse olika utvecklare, detta tillsammans med att dåtidens FPS var enkla
att modifiera, (Counter-Strike är exempel på en modifikation till Half-Life som blev till en stor
succé) gjorde att FPS-genren snabbt blev den populäraste bland spelarna (Morris, 2004).
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I nästa avsnitt kommer jag återkomma mer specifikt till head-up display vilket jag utlovade
tidigare i studien. Framförallt ska jag undersöka vad som utmärker HUD-element i FPS-genren.

3.7.1 Head-up display
HUD står för Head-Up Display och är ett 2D lager som överlagrats ovanpå spelet, vilket även
kan kallas för non-diegetic element, och beskrivs av Fagerholt och Lorentzon (2009, s.73) som
konventionellt det främsta gränssnittselementet inom FPS spel. I artikeln “Off with their HUDs!”
argumenterar Wilson (2006) att många komponenter som ett HUD karaktäriseras av egentligen
inte behöver vara där. En HUD består, som Wilson skriver, av ett antal kärnelement vars syfte är
att informera spelaren om spelkaraktärens status. I spel i FPS-genren är dessa element ofta i form
av en hälsomätare, en mini-map (karta) för navigation, vald vapen samt ammunition tillgång.
Dessa element skulle dock kunna realiseras annorlunda genom andra sätt. Ett populärt exempel
som flera FPS spel använder, och som Wilson (2006) även använder sig av i sin artikel, är att
visa tillgången av ammunition på själva vapnet istället, på de viset blir det till ett diegetic
element eftersom elementet både är en del av spelvärlden och spelfiktionen. Detta funkar dock
inte alltid, speciellt eftersom många spel inom FPS-genren utspelar sig i nutid med verkliga
vapen, därmed behövs head-up display:n kvar att informera spelaren om till exempel tillgången
av ammunition.
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4. Resultat
Jag kommer härmed i detta kapitel använda den kunskap jag samlat på mig från förgående
kapitel och förmedla det genom tre stycken exempel på digitala spel i FPS-genren som visar på
att gränssnitt kan påverka immersionen, vilket direkt berör min huvudfrågeställning ““Hur kan
design av gränssnitt påverka immersion i digitala spel?”. Jag kommer med varje exempel belysa
varför, och hur gränssnittet väljer att stödja eller bryta immersionen för spelaren. Spelen valdes
efter den avgränsning som gjorts med studien och är representativa för genren. De bör även
nämnas att jag har valt att ladda upp samtliga figurer i kapitlet i deras original upplösningar på
Internet vilket kan ses i form av länkar i Appendix 2 (s.45).

Team Fortress 2
Team Fortress 2 (Valve, 2007) är ett så kallat F2P (Free-to-Play) multiplayer fokuserat FPS.
Team Fortress började först som modifikation till spelet Quake (id Software, 1996) och blev
populärt på grund av spelets användning av olika klasser som spelaren kunde välja, om man till
exempel väljer att vara medic så kan man läka andra medspelare - totalt kunde man välja mellan
nio stycken klasser. Dessa nio återfinns även i Team Fortess 2. Tyngdpunkten av Team Fortress
serien har dock legat i lagarbete. Team Fortress 2 (TF2) blev sedan ett “stand-alone” spel som
släpptes tillsammans med, bland annat, Half-Life 2 i “The Orange Box” (Valve, 2007)
(Christopher Moore, u.å.). TF2 använder sig i huvudsak av ett non-diegetic gränssnitt (se figur
2), det vill säga att gränssnittet är i form av en HUD som har överlagrats ovanpå spelet vilket
bland annat förmedlar information om hälsa, ammunition samt statusen av matchen. Gränssnittet
använder även till viss del ljud, bland annat när man tar ammunition och hälsa från olika ställen
på kartan och även dessa är av typen non-diegetic, det vill säga, dessa ljud är varken en del av
spelvärlden eller spelfiktionen.
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Figur 2. Team Fortress 2 (Valve, 2007). Bilden framhäver specifikt HUD-elementen.
Ljud används även som ett sätt att informera spelarna när matchen snart är slut genom en röst
som gör sig påmind när det, till exempel, finns en minut kvar att att spela i den nuvarande
matchen. Rösten ropar även utan andra meddelanden baserat på det spelläge som valts.
Dessutom tillåts även spelaren att ropa ut olika ord och meningar, ett exempel är att om man har
lite liv så kan man då ropa, “Medic!”, detta visas även i spelets chatt som ett sätt att informera
andra spelare att man är i fara. Både dessa ljuden är dock så kallade diegetic ljud, som till
skillnad från non-diegetic ljuden, är en del av spelvärlden samt spelfiktionen. Dessa ljud kan
uppfattas av både spelarens karaktär samt spelaren själv (Grimshaw, u.å.) (kan ses i rörlig form
här: http://youtu.be/XdZ3Y8PLGkI).
Det är även uppenbart att gränssnittet väl reflekterar den något oseriösa ton som framställts av
spelet, när man spelar TF2 märks det väl att spelet inte är något verklighetsbaserat FPS som är
grundat i verkligheten utan är ett väldigt fantasifullt FPS. På grund av detta motiveras även de
gränssnittselement som här ovan nämnts på ett meningsfullt sätt. Vad gränssnittet dock gör
särskilt bra är att det aktivt håller spelaren igång på vad som händer i matchen och stödjer spelets
tävlings inriktade natur, oavsett spelläge, och är något som Fagerholt och Lorentzon (2009) ser i
sin studie som en positiv faktor till immersionen (se figur 3):“When a game focuses on the
pleasure of competition, the user interface should support the competitive spirit and make sure
that the game rules are clear to the player and that information conveyed to the player is
unambiguous, rather than focusing on a user interface that brings the player as deep as possible
into the fictional game world.” (Lorentzon och Fagerholt, 2009, s.55).
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Figur 3. Team Fortress 2 (Valve, 2007). Se det i rörlig form här: http://youtu.be/sJ7piVGRtlM
I figur 3 (s.26) ser vi även vissa tecken på andra gränssnitts element inom TF2, det blåmarkerade
objektet som syns på distans är exempel på geometric element medan “exit”-skylten och skåpet
precis till höger om raketgeväret är exempel på signifiers. Dessa framställs dock mer som
komplement till spelets non-diegetic och diegetic element som är huvuddelarna i gränssnittet
som återfinns i TF2. Utifrån det som sagts så förmedlar dels gränssnittet i Team Fortress 2 på ett
så tydligt och enkelt som möjligt, samtidigt som det även passar in med spelets resterande ton
och anslag, vilket gör det möjligt för gränssnittet att påverka immersionen i en positiv mening.

Metro: Last Light
Metro: Last Light (4A Games, 2013) är ett FPS som utspelar sig år 2034 i en postapokalyptisk
värld och kan på många sätt kan ses som motsatsen till Team Fortress 2. Till skillnad från TF2
som framförallt förlitar sig på en HUD använder sig Metro i huvudsak av diegetic gränssnittselement som passar in med spelets värld och fiktion. Det mest självklara exemplet att presentera
på diegetic element i Metro är en klocka som sitter på spelkaraktärens vänstra handled. Klockan
är inte bara där för synlighetens skull utan fyller en väldigt viktig funktion, nämligen att den
informerar spelaren om hur mycket luft som finns tillgängligt i den gasmask man måste använda
sig av i spelets farliga utomhusmiljöer (se figur 4). Ett alarm piper även när luften är på väg att ta
slut vilket visar exempel på diegetic ljud.
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Figur 4. Metro: Last Light (4A Games, 2013). Se gränssnittet i rörlig form:
http://youtu.be/UnvBrAC_w-I
När gasmasken i sig används syns även detta i gränssnittet genom att simulera vattendroppar,
blod och kondensation som efterhand byggs upp på skärmen ju längre man har på sig masken,
vilket även kompletteras av allt tyngre och tyngre andning från spelkaraktären. Dessa element är
utifrån Fagerholts och Lorentzons (2009) skiss på s.21 så kallade meta-perception element. Detta
är viktigt att framhålla eftersom det ger spelaren en tydlig symbol när gasmasken används och
när den inte används. Men vad är det med diegetic element som är så positivt när det kommer till
att stödja immersion? Fagerholt och Lorentzon (2009) förklarar så här:
“The advantage of diegetic UI elements is obvious; by presenting UI elements not only spatially
but as an actual part of the fictional world of the game, there is no risk that the player will be
blocked out of the experience due to the non-fictional nature of the informative elements.”
(2009, s.75).
Jag gav här ovan ett exempel på ett diegetic element, men det bör verkligen klarläggas att flera
element i gränssnittet av Metro: Last Light är diegetic. På grund av detta löper också
immersionen mindre risk av att påverkas i en negativ mening.
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Alla elementen i gränssnittet som finns i Metro: Last Light är dock inte enbart diegetic, spelets
non-diegetic element är, till skillnad från TF2, enbart synliga när de används. Ett exempel på
detta är när spelaren laddar om vapnet så syns ammunitionstillgången, men försvinner sedan från
skärmen efter ett fåtal sekunder. Genom att göra så här har 4A Games försäkrat sig om att
skärmen nästan alltid är fritt från en HUD vilket förstärker representation av gränssnittet i
spelvärlden och gör den även mer trovärdig som kan kopplas tillbaka till de Brown och Cairns
(2004) skrev om kring “total immersion”:
“Atmosphere is created from the same elements as game construction. The graphics, plot and
sounds combine to create this feature. What makes atmosphere distinct from game construction
is relevance. The game features must be relevant to the actions and location of the game
characters.” (2004)
Metro: Last Light är även ett utmärkt exempel att använda i samband med det Wilson (2006)
skriver om i “Off with their HUDs!”, nämligen att gränssnittet lyckas skapa en filmisk
upplevelse genom sina diegetic element istället för att välja en HUD som Wilson menar på är
snarare en distraktion och stör immersionen. Wilson förklarar det på ett mycket bra sätt själv: “
However, nothing screams “this is just a game” louder than an old-fashioned HUD. It is not a
part of the game world; it is an artificial overlay that is efficient, but often distracts the player
from the environment in which he or she is immersed.”(2006).
Sammanfattningsvis har gränssnittet i Metro: Last Light dragit nytta av diegetic elementen på
grund av den ton som spelets resterande komponenter förmedlar. Istället för att förlita sig på
HUD-element har 4A Games förstått vikten av ett gränssnitt som passar in med spelvärlden och
spelfiktionen. Gränssnittet påverkar därmed immersionen i Metro i en positiv mening.

Far Cry 3
Far Cry 3 (Ubisoft Montreal, 2012) utspelar sig i en öppen spelvärld där spelaren kan ta på sig
olika uppdrag i den takt som spelaren själv bestämmer. Även om Far Cry 3 (FC3) inte
nödvändigtvis är helt grundat i verkligheten så är spelvärlden ändå en realistisk och trovärdig
representation av en fiktiv tropisk ö. Men till skillnad från förgående exempel av Metro: Last
Light så använder sig FC3 av ett non-diegetic gränssnitt, vilket är mer i linje av vad vi ser från
Team Fortress 2. Problemet med gränssnittet i FC3 är att det inte är en noggrann representation
av spelvärlden eller spelfiktionen. Visserligen kräver inte alla FPS spel med en trovärdig
spelvärld ha ett diegetic gränssnitt, i till exempel Ermi och Mäyrä’s (2004) studie fick Half-Life
2 högst poäng när de kom till immersion trots att just de specifika spelet består av ett nondiegetic gränssnitt.
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Dilemmat ligger snarare i att gränssnittet misslyckas med att det inte ser vad spelaren håller på
med utan istället, i väldigt aktiv mening, försöka styra spelaren till nästa huvuduppdrag för att
driva framåt berättelsen (se figur 5, s.30). Detta, i sig, är inte direkt negativt, men det blir ett
problem dessa meddelande om vart man ska ta sig näst, kommer upp på spelskärmen i allt för
ofta frekvens, oavsett vad spelaren håller på med i spelvärlden. Detta är även något Fagerholt
och Lorentzon (2009) poängterar och skriver bland annat så här om att driva framåt spelet genom
utforskning och att hitta olika aktiviteter i en spelvärld:
“The rewarding feeling of discovering a seemingly hidden affordance within the game world is
an immersion factor itself. This factor is however dependent on the player making use of his or
her logical reasoning skills to find the affordance, rather than just stumbling across it.” (2009,
s.87).
Det blir alltså slutligen en distraktion och immersionen kan i och med det brytas eftersom
gränssnittet gör spelvärlden mindre trovärdig, något som åter igen kan kopplas tillbaka till det
Cairns och Brown (2004) påpekar i deras studie; för att uppnå total immersion krävs en trovärdig
spelvärld för spelaren.

Figur 5. Far Cry 3 (Ubisoft Montreal, 2012). Bilden har blivit något beskärd för att belysa
meddelandet i det övre vänstra hörnet.
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En del utforskande kan dock spelaren göra i Far Cry 3, det stora problemet är att kartan i spelet
avslöjar i stora drag det mesta som går att hitta, först dock efter att spelaren har klättrat upp och
aktiverat ett radiotorn (totalt finns 30 stycken i hela spelvärlden). Dessa radiotorn är dock tydligt
markerade på kartan tillsammans med andra ikoner som visar på icke-obligatoriska mål (se figur
6, s.31) vilket begränsar spelarens utforskningsförmåga och kan kopplas tillbaka till citatet ovan
om att hitta saker i ännu outforskade områden av spelvärlden kan vara en bidragande faktor till
immersion i sig. Detta förutsatt att spelaren använder ens egna färdigheter snarare än att man, i
det här fallet, använder kartan som visar exakt vart man måste gå.

Figur 6. Far Cry 3 (Ubisoft Montreal, 2012). Se det i rörlig form: http://youtu.be/tPaByZxNTgY
I Far Cry 3 gör sig gränssnittet påmind allt för ofta om vad man ska göra och inte vad man får
göra, samtidigt som spelet gör de svårt för spelaren att själv upptäcka saker i spelvärlden, något
som Fagerholt och Lorentzon (2009) tidigare poängterar kan ha en stor negativ påverkan på
immersionen. Den rimliga slutsatsen utifrån det som sagts blir därmed att gränssnittet i Far Cry 3
påverkar immersionen på ett negativt sätt eftersom gränssnittet till stor del inte passar ihop med
varken tonen av spelet eller att det passar ihop med spelvärlden eller spelfiktionen.
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5. Diskussion
Här kommer jag att diskutera min valda metod som jag använt mig av samt resultatet av mitt
arbete.

5.1 Metoddiskussion
Att finna kännetecknen med hermeneutiken är inte helt lätt som Patel och Davidson (2011)
illustrerar med det här citatet:
”[..] hermeneutik idag är en mångfasetterad företeelse i vetenskapssamhället är det svårt att exakt
beskriva vad som kännetecknar hermeneutisk ståndpunkt. Beskrivningen blir därför allmän och riskerar
att bli ytlig” (Patel och Davidson, 2011, s.29).

Detta är mycket på grund av den tolkning som sker hos varje forskare vilket gör varje studie
unik, men det innebär även att varje studie därmed blir svårare att intersubjektivt testa. Utifrån
litteratur och andra källor har jag dock lyckats få en bred bild av området. Genom att samla åt
mig aktuell forskning och teori har jag också kunnat tillämpa metoden på en kompetent nivå. Hur
jag använt mig hermeneutiken samt av den kvalitativa forskningen kommer jag här nedan att
presentera.
Den valda metod jag använt mig av i denna C-uppsats är som nämnt hermeneutiken och en
kvalitativ inriktad forskning. Patel och Davidson (2011, s.28) beskriver själva hermeneutiken
som en vetenskaplig utgångspunkt där tyngden av sitt arbete ligger i att förstå och tolka. I och
med att jag har tolkat samtliga källor som tagits med utifrån min förförståelse, kan detta ses som
ett möjlig påverkan på resultatet. Även min erfarenhet kring immersion och gränssnitt kan ha
påverkat tolkningen som gjorts eftersom jag saknar en djupare kunskap inom dessa två områden.
Genom att ta en subjektiv forskarroll, som förknippas med hermeneutiken, använder jag min
förförståelse, det vill säga, mina tankar, intryck, känslor och kunskap, till att tolka och förstå det
material som inhämtats (Patel och Davidson, 2011, s.29). Detta är till skillnad från objektivitet
som förknippas med positivismen där forskaren istället inte ska påverkas av politiska, religiösa
eller känslomässiga anledningar. Som Patel och Davidson (2011, s.27) skriver så ska en forskare
med en objektiv roll kunna bytas ut mot en annan och resultatet skall ändå vara detsamma. Jag
anser dock det som en fördel att enbart en tolkning tillämpats då flera tolkningar hade kunnat ge
upphov till förvirring för både författarna och läsaren.
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I metodavsnittet (2) togs även validitet upp som ett problem för kvalitativ forskning. Patel och
Davidson (2011, s.109) skriver att det är svårt att hitta regler kring vad som kännetecknar en god
kvalitet inom en kvalitativ studie. Författarna fortsätter dock med att skriva att man, genom att
beskriva sin forskningsprocess och de val som man har gjort som forskare så tydligt som möjligt,
kan förbättra validiteten. Detta kan anses vara något flytande i min studie eftersom jag inte på
bästa sätt lagt fram och förklarat min forskningsprocess i detalj på grund av omedvetna val, men
även på grund av tidsbegränsningen som funnits. Jag anser dock att validiteten med min studie
ändå är relativt hög eftersom jag har undersökt det som ursprungligen angavs i min
frågeställning.
Patel och Davidson (2011, s.29) fortsätter även med att skriva att hermeneutiken handlar om att
tolka och lära sig, specifikt kring den mänskliga livet vilket även kan kopplas till mitt arbete
eftersom forskningsproblemet i studien kretsar kring hur immersionen bryts bland människor och
just detta är central del av både min studie och hermeneutiken.
Fördelen som jag har haft genom att att arbeta med en kvalitativ metod, och inte kvantitativ, är
att jag, som tidigare nämnt, har kunnat ta en öppen och subjektiv roll, det vill säga att jag använt
mig av mina egna tolkningar och känslor under arbetets gång. Urvalet av spel som användes i
resultat kapitlet bestämdes därmed även utifrån en subjektiv synpunkt eftersom jag ville få med
spel inom den genre jag avgränsat mig till (FPS) men även med specifika gränssnitt där både
diegetic och non-diegetic element fanns att tillgå. Jag ser det dock som en fördel att, jag med
urvalet av spel, valt att vara subjektiv då jag kunnat ge en en så komplett och fullständig bild av
varje spels gränssnitt i större detalj genom att använda min förförståelse vilket, jag, i slutändan
anser gynnat min studie.

5.2 Resultatdiskussion
Resultatet av mina spel exempel är att olika typer av gränssnitt kan både stödja och bryta
immersion, men att det i huvudsak handlar om hur väl dessa gränssnitt är representerade i
spelvärlden och spelets fiktion samt hur tydliga gränssnitten presenterar sig till spelaren. Just
kopplingen mellan spelets värld och fiktion är bland det viktigaste vid utvecklingen av gränssnitt,
något även Lorentzon och Fagerholt (2009, s.96) poängterar i sin magisteruppsats, nämligen att
det inte får finns några dubbla tolkningar av gränssnittet och att det måste framstå så tydligt som
möjligt för spelaren. Det bör heller inte förglömmas att ett gränssnitt är länken mellan människa
och teknik. Därför krävs det även att gränssnittet, dels, förmedlar relevant information till
spelaren, men dels, även passar in med spelets resterande stil, ton och anslag (Jørgensen, 2012) .
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Som nämnt i kapitel 4 har både Metro: Last Light och Team Fortress 2 gränssnitt som stödjer
immersion. Gränssnitten åstadkommer detta på grund av att de har anpassats till spelens ton och
individuella spelvärldar och spelfiktioner. I Metro: Last Light presenteras till exempel en
realistisk uppbyggd spelvärld med ett fokus på diegetic element. I Team Fortress 2 får vi istället
en bild av ett spel med en mer fantasifull spelvärld och fiktion som inte är, och försöker heller
inte vara, en exakt bild av verkligheten. Fokuseringen här har istället varit på non-diegetic
element i gränssnittet. I sista exemplet med Far Cry 3 presenteras en bild av gränssnittet i spelet
som inte passar in lika väl med spelets ton och anslag, eller med spelvärlden och spelfiktionen,
vilket får den negativa konsekvensen att gränssnittet bryter immersionen.
För att exemplifiera skillnaden mellan Metro: Last Light och Far Cry 3 som båda har
atmosfäriska spelvärldar och eftersträvar viss realism, till skillnad från Team Fortress 2, så
kommer jag nu visa hur dessa två spelen förmedlar mål som spelaren måste klara för att avancera
i den berättelse som spelet lägger fram. Just detta gör jag för att framlägga skillnaden mellan
framförallt diegetic samt non-diegetic gränssnittselement och hur dessa kan påverka
immersionen. I figur 6 (s.35) kan vi först se det jag förklarade tidigare i kapitel 4 (s.29) om hur
meddelande i FC 3 dyker upp på spelarens skärm alltför frekvent och är i form av ett HUDelement, det vill säga, inte en del av spelvärlden eller spelfiktionen, och har tidigare förklaras av
Greg Wilson (2006) som en distraktion för immersionen. I figur 7 (s.35) kan vi istället se hur det
görs i Metro: Last Light där spelaren själv, genom en knapptryckning, bestämmer när man vill få
informationen om nästa mål.
När spelaren sedan trycker på knappen tar spelkaraktären upp en typ av läderblock med
nödvändig information om det nuvarande målet samt en kompass så att spelaren kan bege sig i
rätt riktning. Genom att göra så här interagerar man gränssnittet både i spelvärlden och
spelfiktionen (det vill säga ett diegetic element) vilket påverkar immersionen i en positiv mening
(Fagerholt och Lorentzon, 2009, s75). Huruvida immersionen fått en positiv bemärkelse för FC3
ifall ett diegetic alternativ valts är dock svårt att säga, dock tyder den teorin jag grundat mig på
att detta skulle kunna vara fallet, framförallt utifrån Fagerholts och Lorentzons citat om diegetic
element i kapitel 4 (s.28) och Wilsons (2006) citat på s.31 om hur HUD-element kan störa
immersionen.
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Figur 6. Far Cry 3 (Ubisoft Montreal, 2012).

Figur 7. Metro: Last Light (4A Games, 2013). Bilden har bearbetas genom att göra den ljusare
för att bättre synliggöra detaljerna.
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För att avsluta kapitlet vill jag bara snabbt återkomma till studien av Brown och Cairns (2004)
där dem, med ett citat från en av deltagarna i deras studie kring den högsta graden av immersion,
skriver, “You feel like you’re there” (2004, s.1299). Detta citat illustrerar det faktum att
immersion gör att man känner sig i spelet och jag har i mina resultat fokuserat kring just detta,
nämligen vad det är i gränssnittet som påverkar immersion och gör att den antingen stödjs eller
bryts. Härnäst i slutsatsen av studien kommer jag att föra en diskussion kring
huvudfrågeställningen, “Hur kan design av gränssnitt påverka immersion i digitala spel?” samt
de tre underfrågorna som framkom i kapitel 1.1 (s.8).

6. Slutsats
Det jag här i slutsatsen kommer att göra är att fokusera på min huvudfrågeställning, “Hur kan
design av gränssnitt påverka immersion i digitala spel?”. Det jag tidigare i studien har
presenterat är tre spel i FPS-genren där gränssnittet, utifrån olika faktorer, har en påverkan på
immersionen. Dessa faktorer har arbetats fram utifrån den teori som jag samlat på mig, med
underlag på de tre underfrågorna som formulerades i kapitel 1.1 (s.8).
Vilka faktorer är dessa, och vad det egentligen som en gränssnittsdesigner bör tänka på vid
utvecklingen av ett gränssnitt som stödjer immersion till ett digitalt spel i FPS-genren? Som
hjälp på vägen kommer jag därför, härnäst, presentera fyra stycken riktlinjer baserade på tidigare
teori från studien och som alltså är tänkta att ligga till grund för ett gränssnitt som kan stödja
immersion i FPS-genren. De fyra riktlinjerna är följande:
● Tänk på informationsflödet till spelaren. I tävlingsinriktade multiplayer FPS spel som Team
Fortress 2 (se s.27) är det viktigt att informationen till spelaren är hög då olika beslut konstant
behöver tas beroende på den situation spelaren befinner sig i. Vid singleplayer spel som Metro:
Last Light (se s.29) bör spelaren istället vara i kontroll av när informationen skall visa sig (se
s.36-7 som exempel). Det allra viktigaste är dock att informationen som gestaltas är så tydligt
och relevant i varje given situation i spelet vilket bekräftas av både Jørgensen på s.23, samt
Fagerholt och Lorentzon på s.35.
● Utforska gränssnittselementen som finns på s.21 av Fagerholt och Lorentzon (2009). Diegetic
element är att föredra vilket kan verifieras av både det Fagerholt och Lorentzon (2009) själva
skriver om diegetic element på s.30 och Wilson's (2006) citat på s.31. Utforska även möjligheten
till att integrera både visuella objekt så väl som ljud i del av gränssnittet. Se figur 3 (s.28) och 4
(s.29) på exempel där ljud har använts på effektiva och lämpliga sätt.
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● Vilken ton eller anslag har spelet? Om spelet, till exempel, har en seriös ton, använd en stil till
gränssnittet som passar med denna ton, genom att exempelvis använda en mer begränsad
färgskala eller att man rent av skalar ner gränssnittet så mycket som möjligt (se Metro: Last
Light som exempel på - s.30). Stilen som gränssnittet använder sig av skall alltså vara i enighet
med resten av spelets uttryck och ton (Jørgensen, 2012, s.23). Se även figur 2 och 3 av Team
Fortress 2 som exempel (s.28-9) på ett gränssnitt som passar in med spelets ton.
● Låt inte gränssnittet avslöja sådant som inte behöver avslöjas. Med detta syftar jag till Far Cry
3 exemplet på s.31 där spelet, genom gränssnittet, begränsar spelarens utforskningsförmåga i
spelvärlden. Låt spelaren istället utforska på egen hand utan att gränssnittet lägger sig i vart man
skall gå, vilket även Fagerholt och Lorentzon (2009) stödjer med sitt citat på s.32.
För att sammanfatta så kan designen av ett gränssnitt alltså både påverka immersionen i en
positiv och negativ riktning. Designen av gränssnittet, det vill säga de fyra riktlinjerna som jag
tagit fram, är alltså faktorer som påverkar immersionen i digitala spel inom FPS-genren och
utifrån hur dessa används i ett gränssnitt, som sett med Team Fortress 2, Metro: Last Light samt
Far Cry 3 i resultatkapitlet (4), så kan immersionen därmed både stödjas (som är positivt) och
brytas (som är negativt). Som framkommit i studien är det ingen enkel uppgift att designa ett
gränssnitt som kan påverka immersion i en positiv riktning i ett spel inom FPS-genren.
Att det inte är så enkelt ser jag dock som värdefullt eftersom detta förhoppningsvis gör att
gränssnittsdesigners inte underskattar att ett gränssnitt kan ha en stor påverkan på immersionen
bland spelare i digitala spel.
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7. Vidare Forskning
I min studie har jag i huvudsak fokuserat på två delar av ett gränssnitt i ett digitalt spel - det
spelarna ser med sina ögon och det dem hör med sina öron. Då både synen och hörseln är en del
av våra fem främsta sinnen så är de kanske rimligt att fokuseringen legat just där. Jag har dock i
studien nämnt andra sätt som människor kan interagera med gränssnittet på, till exempel genom
naturliga rörelser från händer, armar och ben som exempelvis hittas i Microsofts Kinect sensor
till Xbox 360. Här vore de lämpligt att närmare undersöka kring hur gränssnitten skiljer sig åt
från traditionella skärmbaserade gränssnitt vilket jag undersökt i denna studie för att se om
immersionen bland spelarna har en större eller mindre chans att uppstå med en annan typ av
interaktion till gränssnittet i sig.
I min avgränsning nämner jag även kortfattat andra typer av digitala medier som bärbara
konsoler och smartphones vilka också tillåter spelanvändning. Skärmstorlekarna är dock
betydligt mindre på dessa anordningar än vad som vanligtvis hittas vid stationära konsoler samt
datorer, vilket i sin tur även betyder en mindre kanvas för gränssnittet. Det skulle därför gynna
området ifall närmare undersökningar sker för att se om gränssnitten på anordningar med mindre
skärmstorlekar skiljer sig åt från gränssnitten som undersökts i denna studie för att specifikt se
hur immersionen påverkas mellan båda.
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Appendix 1 : Spellista
Lista över samtliga spelen nämnda i studien. Sorterade efter alfabetisk ordning.
Battlefield 1942 - (DICE Illusions CE, 2002)
Brütal Legend - (Double Fine, 2009)
Doom - (id Software, 1993)
Far Cry 2 - (Ubisoft Montreal, 2008)
Far Cry 3 - (Ubisoft Montreal 2012)
Grand Theft Auto IV - (Rockstar North, 2008)
Half-Life - (Valve, 1998)
Half-Life 2 - (Valve, 2004)
Metro: Last Light - (4A Games, 2013)
NetHack - (The NetHack DevTeam, 1987)
Pong - (Atari Inc., 1972)
Space War - (Massachusetts Institute of Technology, 1961)
Team Fortress 2 - (Valve, 2007)
Wolfenstein 3D - (Apogee, 1992)
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Appendix 2 : Skärmdumpar
Urval av skärmdumpar som tagits med från de berörda spelexemplen i kapitel 4 och 5 i original
upplösning.
Team Fortress 2
http://i.imgur.com/Xcij46C.jpg (Återfinns på s.25 och s.26)
Metro: Last Light
http://i.imgur.com/OAyBSYA.jpg (Återfinns på s.27)
http://i.imgur.com/Obae9ti.jpg (Återfinns på s.35)
Far Cry 3
http://i.imgur.com/oUG4TLZ.jpg (Återfinns på s.30 och s.35)
http://i.imgur.com/Y8yntyv.jpg (Återfinns på s.31)
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Appendix 3 : Ordlista
First-Person Shooter (FPS)
FPS är en genre inom digitala spel där spelaren ser världen utifrån spelkaraktärens ögon. Att
skjuta och använda vapen är något som ofta förkommer inom spel som tillhör genren.
Head-Up Display (HUD)
Med head-up display i digitala spel menar man det lager av information som lagts ovanpå
skärmen. I FPS-genren är de ofta information om hälsa och ammunition. Ett HUD är varken en
del av spelets 3D-värld eller av spelets fiktion.
Diegesis (Diegetic / Non-diegetic)
Diegesis syftar till vad som kan, och inte kan identifieras som en del av den virtuella världen.
Inom digitala spel syftar diegetic element till sådant som kan ses både av karaktärerna inom
spelvärlden samt spelaren själv. Non-diegetic element är istället sådant som enbart kan ses av
spelaren, vilket även kan kallas för det vi ser i en head-up display.
Meta Komponenter
Meta-representations och Meta-perception är olika sorters element som kan existera inom ett
gränssnitt i digitala spel. Både Meta-Perception och Meta-Representations har likheter med nondiegetic element. Konventionellt så är det förstnämnda varken en del av spelvärlden eller
spelfiktionen, undantag finns dock. Meta-representations är enbart en del av spelfiktionen men
inte av spelvärlden.
Geometric Elements
Likaså är det här elementet något som kan finnas inom ett gränssnitt i ett digitalt spel. Geometric
element är representerade i spelvärlden men är inte en del av spelets fiktion.
Signifiers
Även detta är ett element inom gränssnitt i digitala spel. Liksom med diegetic element är dessa
representerade i den virtuella världen och kan ses av både spelare och spelkaraktär. Skillnaden är
att signifiers syftar till mer subtila objekt i världen som till exempel en kula från ett vapen på
marken är ett uttryck för möjlig fara.
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