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Abstract 

In this paper I investigate what effects realistic elements in video games have on the gaming 

experience. By using the term meaningful play as a guide to find the important parts that 

make up a good gaming experience, I look at a series of realism-based video games and try 

to uncover what parts of the gaming experience are made up of realistic factors. I do this by 

allowing six respondents to play different video games and then I interview them about the 

experience. The results are then analysed by using the term meaningful play to measure the 

amount of meaning different realistic factors have on a gaming experience in general. The 

definitive answer is that realism indeed play a significant role, especially graphically. 

Realistic game mechanics are not as crucial though, and in most cases, accessibility is of 

much higher value to the common player. 
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1. Introduktion 

Människan har i alla tider ständigt strävat efter utveckling, inom alla områden. 

Datorspelsindustrin är inget undantag: sedan Atari lanserade sitt arkadspel Pong år 1973 och 

lade grunden för den moderna spelindustrin, har utvecklingen ständigt gått framåt 

(Chikhani, 2015). Faktorer som spelmekanik, grafik och ljud har exponentiellt förbättrats, för 

att ge användaren en så god upplevelse som möjligt, och därmed också kunna sälja fler 

exemplar av spelet i fråga. Till en början var dessa variabler svåra att påverka på grund av den 

begränsade tillgängliga tekniken, och utvecklarna fick nöja sig med det lilla de hade. Men allt 

eftersom intresset och tekniken har utvecklats, har nya dörrar öppnats inom branschen. Tack 

vare detta får utvecklarna ständigt nya verktyg och möjligheter att skapa de spel som de faktiskt 

vill skapa, med särskild spelmekanik eller visuella inslag riktade till en viss publik. I mitt arbete 

har jag valt att specifikt undersöka spel som skapats med en vilja att efterlikna vår egen 

verklighet i tillräckligt stor grad för att ha detta som en säljpunkt, kort sagt: datorspel med 

realistiska inslag. 

Men vad är då realism egentligen? Realism är i min mening ett besvärligt begrepp i sig att 

definiera. Det är ett ord som kan anta flera olika skepnader och betydelser, beroende på vem 

du frågar, i synnerhet när det handlar om spel (Bruér, 2014). SAOL (Svenska akademins 

ordlista) beskriver realism som ”strävan efter verklighetstrohet i konst och litteratur; 

verklighetssinne, saklighet”. Jag granskar dock ämnet mer ingående i denna uppsats 

bakgrundskapitel. 

Vilka spel är då realistiska? Likt frågan om var realism är i sin renaste form, är såklart detta 

inte heller någon lätt fråga att besvara. Den som vrider och vänder på det tillräckligt mycket 

skulle kunna påstå att det primitiva spelet Pong är realistiskt. Och visst är det realistiskt till en 

viss grad; bordtennis är ett analogt spel som existerar i vårt universum, och bollens rörelse och 

interaktion med racketarna stämmer någorlunda överens med hur en omgång bordtennis 

skulle fungera i verkligheten. Ställer man dock detta datorspel vid sidan av ett modernt spel 

som NHL1, där både fysik, grafik och ljud efterliknar vår verklighet i en mycket stor grad, 

märker man en stor skillnad i graden av realism. Det är denna mer tydliga form av realism som 

jag vill undersöka i detta arbete. 

Ett annat viktigt begrepp som jag kommer använda mig av är spelupplevelse. 

Spelupplevelsen är de tankar och känslor som uppkommer när användaren interagerar med 

ett datorspel. Dessa kan vara både positiva och negativa. I en artikel från Sveriges radio (Nord, 

2016) refererar skribenten till en avhandling skriven av B. S. Chaparro et al., kallad "The 

development and validation of the Game User Experience Satisfaction Scale”. I artikeln 

förklarar skribenten att ”En bra spelupplevelse kan vara det som krävs för att bli en 

bästsäljare, men vad som skapar den bästa upplevelsen är få överens om. Vissa trycker på 

vikten av bra grafik och ljud för en bättre upplevelse. Andra menar att det viktigaste är 

intuitiva regler eller en bra berättelse”. För att en person ska uppskatta ett spel krävs det 

därför att dessa intryck är övervägande positiva. Det är dock viktigt att tänka på att känslor är 

mycket individuella, precis som skribenten nämner, och att därför dra snabba slutsatser 
                                                             
1 https://www.easports.com/nhl 

https://techcrunch.com/author/riad-chikhani/
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baserat på en enskild individs tyckande kan därför vara farligt och orättvist. Därför kommer 

jag att använda mig av flera olika individer och flera olika spel för att sedan försöka skapa en 

generell bild av hur en spelupplevelse påverkas av realistiska inslag i datorspel. 

Detta är alltså vad jag vill undersöka i mitt arbete: hur realistiska inslag i datorspel påverkar 

spelupplevelser, både positivt och negativt. Genom att göra detta hoppas jag även kunna bidra 

till forskningsområdet, som i nuläget tycks vara relativt begränsat, något som jag presenterar 

och också förhåller mig till i kapitel 2 av denna uppsats. Inte mycket vetenskapligt finns skrivet 

om realism i datorspel i förhållande till spelupplevelser, vilket gör detta till relativt orörda 

marker inom ludologin, d.v.s. vetenskapen om spel. 

2. Bakgrund 

2.1 Vad är realism? 

Som jag nämnt tidigare är realism ett begrepp som kan vara besvärligt att arbeta med, då det 

är mycket subjektivt och kan tolkas olika beroende på person. För att citera Axel Bruér (2014): 

”Realism i spel skulle kort kunna beskrivas som det mått med vilket vi kan uppfatta det vi ser 

och hör som något som ligger i linje med vår uppfattning om hur verkligheten ter sig”. Hur 

spelet ser ut, hur det låter och hur spelvärlden i allmänhet ter sig är därmed alla viktiga faktorer 

som påverkar vår uppfattning om hur realistiskt ett spel upplevs. Gek Siong Low (2001) anser 

att det är det vi ser, grafiken, som är det som påverkar spelaren mest när det kommer till 

huruvida ett spel uppfattas som realistiskt eller inte. Han fortsätter:” The importance of 

perception to us is captured in the old adage “seeing is believing””. Daniel Wilcox-Netepczuk 

(2013) håller i sin uppsats med om detta, och anser även han att grafiken är vad som skänker 

mest inlevelse i en spelvärld. Vidare anser Siong Low (2001) att interaktionen spelar en 

nyckelroll i huruvida vi uppfattar realism. Skulle spelet bestå av endast en bild på en mycket 

grafiskt realistisk miljö, men utan möjlighet till vidare interaktion, skulle detta inte uppfattas 

som verklighetstroget i en datorspelskontext. Hur spelaren interagerar med världen och dess 

objekt är därför mycket viktigt. Siong Low hävdar också att en tredimensionell spelmiljö är 

mycket mer effektiv för att simulera känslan av närvaro i spelvärlden, än en tvådimensionell. 

Med allt detta i åtanke så bygger jag här nedan min egen definition av begreppet, med ett antal 

regler att förhålla mig till. Dessa fungerar sedan som punkter i en checklista, för att lättare 

kunna avgöra vilka spel som är ”realistiska” och inte. 

Grafik: För att ett spel ska kunna uppfattas som realistiskt måste grafiken vara så 

verklighetstrogen som möjligt. Detta innebär att grafiken inte får vara stiliserad, inte 

”cartoony” eller överdriven på något sätt. Karaktärer och miljöer måste vara någorlunda 

trovärdiga och kännas som att dessa skulle kunna existera i vår värld. Proportioner på 

karaktärer, objekt och miljöer måste vara realistiska och inte stiliserade. Texturerna måste 

också vara naturalistiska, utan förenklingar och allt för klara färger. 

Mekanik: För att ett spel ska kunna upplevas som verklighetstroget krävs det att 

spelmekaniken är anpassad efter att efterlikna verkligheten i tillräckligt stor grad för att 

förmedla denna känsla. Detta innebär någorlunda realistisk fysik, dvs att karaktären inte kan 

hoppa fem meter upp i luften, flyga eller andas under vattnet. Undantaget till detta är om dessa 
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egenskaper är välintegrerade i spelets berättande och således ges en trovärdig och realistisk 

förklaring till sådana annars orealistiska egenskaper. 

Ljud: Ljudet är ofta lika viktigt som bilden när det kommer till upplevelser av spel (Haynes, 

2017), så för att ett spel ska upplevas som realistiskt krävs det att ljudet är trovärdigt. Ljuden 

bör i så stor mån som möjligt vara verklighetstrogna och ”tecknad film-ljud” eller ljud som 

används för att förstärka en aktion som i verkligheten skulle vara tystlåten, t.ex. Super Marios 

hopp i det klassiska datorspelet Super Mario Bros, bör undvikas. 

De spel jag valt att undersöka, vilka alla beskrivs under avsnittet ”Metod”, uppfyller alla 

dessa krav, och tilldelas därför alla titlarna som realistiska spel. Notera att jag inte valt att 

undersöka simulatorspel. Ett simulatorspel är ett spel med mål att simulera en verklig aktivitet, 

ofta i syfte att träna spelaren för den motsvarande verkliga aktiviteten (Wilcox-Netepczuk, 

2013). Anledningen till att jag valt att undvika dessa spel är för att de ofta är anpassade till en 

mycket spetsig och väl insatt målgrupp. Jag vill istället undersöka hur spel som riktar sig till 

den bredare allmänheten förhåller sig till realistiska inslag och hur dessa påverkar 

spelupplevelsen. Därför riktar sig alla påståenden och slutsatser jag kommer fram till just till 

dessa allmänna spel och inte till simulationsspel. 

2.2 Spelupplevelse och meningsfullt spelande 

Som jag tidigare nämnt är även spelupplevelse ett centralt begrepp i mitt arbete. Likt med 

realism så lider ”spelupplevelse” av definitionssvårigheter, då det är ett flytande begrepp. För 

att konkretisera det hela tänker jag därför här använda mig av begreppet meningsfullt spelande 

som beskrivs utförligt på nästa sida. Mening fungerar här som en typ av måttenhet för att mäta 

positiva känslor i en spelupplevelse.  Ju mer mening spelaren känner att den får ut av att spela 

spelet, desto bättre är därmed spelupplevelsen. 

2.2.1 Meningsfullt spelande 

Meningsfullt spelande, ”meaningful play” är ett centralt begrepp inom speldesign som Salen 

och Zimmermann myntar i sin bok Rules of play (2003). Författarna går så pass långt att de 

anser att själva målet med lyckad speldesign är att uppnå fenomenet meningsfullt spelande. 

Meningsfullt spelande kan appliceras på lekar också, men då mitt arbete handlar om datorspel, 

så är detta vad jag kommer fokusera på. Författarna delar upp begreppet i två separata 

definitioner: hur aktioner i spel leder till resultat som skapar mening, samt vad som gör vissa 

spel mer meningsfulla än andra. 

Deras första definition är den så kallade deskriptiva definitionen: en allmän beskrivning 

över den meningsgivande process som existerar i alla lekar och spel. Kort sagt: meningsfullt 

spelande uppkommer när spelaren väljer att utföra en aktion i spelet, varpå spelet svarar på 

den givna inputen på något sätt. Beroende på vilket sätt spelet svarar på den givna inputen, 

uppkommer olika mängder mening hos spelaren. Ett exempel på tydlig output från spelet kan 

vara i Super Mario Bos. När spelaren tycker på B-knappen hoppar Mario inne i spelet, 

samtidigt som ett bekräftande hoppljud spelas upp. Spelaren förstår då kopplingen mellan att 

trycka på knappen och att hoppa i spelet. Denna vetskap tillfredsställer spelaren och bidrar 

med mening till att fortsätta spela. 

Den andra definitionen kallas den evaluerande. Denna definition handlar om varför vissa 

spel är mer meningsfulla än andra. Den fokuserar specifikt på relationen mellan aktion och 



4 
    

resultat, för att se hur pass meningsfull designen är: ”Meningsfullt spelande uppkommer när 

förhållandet mellan aktion och resultat i ett spel är både urskiljbar och integrerad in i större 

kontext av spelet. Att skapa meningsfullt spel är målet med lyckad speldesign”. På detta något 

luddiga sätt uttrycker sig författarna. Vad menar de med urskiljbarhet och integration? 

2.2.2 Urskiljbarhet 

Med urskiljbarhet menar författarna att spelet svarar på spelarens interaktion på ett logiskt 

sätt som spelaren förstår, som i exemplet med Super Mario. Skulle spelaren exempelvis spela 

ett spel som går ut på att med en rymdfarkost skjuta sönder asteroider, förväntar sig spelaren 

att spelet på ett tydligt sätt visar när en asteroid blivit träffad. Händer ingenting och skottet 

bara fortsätter genom asteroiden känns aktionen meningslös, och spelaren förlorar intresset. 

För att ett spel ska kännas meningsfullt krävs därför att spelet talar om vad spelarens aktion 

betydde för spelet. 

2.2.3 Integration 

Med integration menar författarna att spelarens interaktion är välintegrerad in i ett större 

system, d.v.s. att spelarens aktion påverkar spelets fortsatta flöde i det hela. Här kan vi återigen 

kolla på Super Mario Bors för ett bra exempel. När spelaren har samlat 100 mynt i spelet 

tilldelas Mario ett till liv. Så snart spelaren får vetskap om detta så får myntsamladet genast en 

mening. Varför skulle spelaren bry sig om att plocka upp mynten om de inte hade haft någon 

funktion alls? 

För att mening ska uppkomma och en spelupplevelse ska uppfattas som positiv, måste 

därför både urskiljbarhet och integration finnas inbyggt i händelseförloppet från att spelaren 

väljer att agera till att systemet svarar på den givna inputen (Salen & Zimmerman, 2003). Som 

tidigare nämnt så innehåller alla spel meningsfullt spelande i någon form, men graden kan 

variera kraftigt beroende på hur spelet är designat. Det finns ingen klar mall som en 

speldesigner kan förhålla sig till för att uppnå meningsfullt spelande: varje spel är unikt. I ett 

skjutspel krävs kanske snabb feedback, medan i ett storybaserat spel vill spelaren inte veta vad 

dennes val betytt för spelets gång förrän i slutet av spelet. 

Att studera meningsfullt spelande utifrån den evaluerande definitionen är därför enligt min 

mening en bra strategi för att utvärdera spel och spelupplevelser, och därför kommer jag 

använda mig av denna definition som mall under arbetets gång. Då min studie handlar om 

realismens påverkan på spelupplevelsen, kommer jag specifikt studera hur urskiljbarhet och 

integration fungerar i situationer där spelen försöker förmedla realism till spelaren. 

2.3 Relaterad forskning 

Axel Bruér skrev 2014 en masteruppstats kallad ”Mellan digitala och fysiska världar: En 

utredning av immersionens och realismens retorik i kommersiella datorspel”, i vilken han 

undersöker hur fenomen som realism och ”immersion” (inlevelse) påverkar spelaren i 

kommersiella datorspel, dvs spel som försöker ge spelaren en god upplevelse. Bruér ställer 

denna typ av spel i kontrast med opinionsbildande spel, som istället avsiktligt försöker påverka 

spelarens åsikter. I uppsatsen pekar författaren på hur viktigt det är att förstå realismen, 

inlevelsen och dess påverkan, för att kunna förstå hur spelare påverkas av kommersiella spel. 

Bruér undersöker detta genom att studera tre olika spelserier, och sedan använda sig av Nelson 
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Goodmans och Kenneth Burkes teorier för att försöka besvara sin tes. Goodman och Burkes 

teorier handlar om symboler: att det är våra egna erfarenheter av någonting som får en 

digitaliserad version av ett verkligt objekt att verka verklighetstroget. Som Bruér själv uttrycker 

det: ”... ett animerat interaktivt Los Angeles kan aldrig vara Los Angeles, men vi kan med 

hjälp av våra erfarenheter tillskriva det interaktiva Los Angeles värdet att det ser ut som den 

fysiska världens Los Angeles, exempelvis genom att vi själva har varit där, genom att vi har 

sett bilder eller filmer från Los Angeles, eller att det finns vissa symboler som vi ser som 

typiska för Los Angeles eller Kalifornien…”. 

I Gek Siong Lows något utdaterade avhandling Understanding Realism in Computer 

Games through Phenomenology från 2001 undersöker han vad som gör vissa spel mer eller 

mindre realistiska. I avhandlingen nämner han hur det är en trend inom spelindustrin att 

ständigt sträva efter mer verklighetstrogna spel, samt att det mest avgörande för huruvida ett 

spel uppfattas som realistiskt är grafiken. Han menar även att interaktionen mellan spelare 

och värld har en nyckelroll för hur realismen uppfattas. 

I en kortare uppsats skriven 2013 av Daniel Wilcox-Netepczuk från Northern Kentucky 

Univeristy, kallad, Immersion and Realism in Video Games - The Confused Moniker of Video 

Game Engrossment försöker författaren att besvara frågan om vilken effekt som realism har 

på inlevelse (immersion), samt vad inlevelse i datorspel verkligen är. Uppsatsen är dock inte 

lika relevant för min uppsats som den verkar, då den snabbt lämnar begreppet realism bakom 

sig och istället fokuserar på att utforska begreppet inlevelse (immersion) i 

datorspelssammanhang. Likt det ramverk jag använder mig av för att beskriva realism, så delar 

Wilcox-Netepczuk upp begreppet i tre olika delar: graphical fidelity (grafik), gameplay realism 

(mekanik), och game engine physics (mekanik). Enligt författaren är grafisk realism vad som 

generellt sett skänker mest inlevelse. Mycket tycktes dock även ha att göra med personlig smak, 

och vad spelaren förväntade sig av upplevelsen. Författaren lyfter också fram hur i många fall 

realism inte påverkar inlevelsen, varpå han istället skiftar fokus från realism och istället börjar 

undersöka vad som inger inlevelse. I slutändan kommer författaren fram till att immersion, 

dvs inlevelse, är ett besvärligt begrepp utan tydlig definition, som kräver vidare utforskning för 

att komma fram till några tydliga slutsatser. 

Naturligtvis har jag också använt mig av Salen och Zimmermanns klassiska bok Rules of 

play (2003). I boken bygger författarna vidare på John Huizingas teorier om hur människan 

formats av lek (1938), och placerar detta i en modern kontext med fokus på datorspel och hur 

dessa bör utformas. Särskilt relevant för min studie är deras koncept meningsfullt spelande, 

då författarna anser att detta är själva målet med lyckad speldesign, och en bra utgångspunkt 

för att utvärdera spelupplevelser (Salen & Zimmerman, 2003). 

Isbister och Schaffers bok ”Game usability: Advancing the player experience” från 2008, 

behandlar begreppet “usability”, dvs användarvänlighet, och diskuterar hur detta på bästa sätt 

kan uppnås inom speldesign. Det är deras definition av begreppet som jag utgår från i mitt 

arbete när jag diskuterar användarvänlighet. Definitionen lyder: “Usability has come to mean 

the extent to which the software is intuitive and effective for a person trying to accomplish 

the tasks at hand”. Med andra ord, användarvänlighet har att göra med hur pass intuitivt och 

enkelt ett medium är att använda för att utföra en viss uppgift. Mer om detta i analyskapitlet. 
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3. Metod 

För att bedriva min undersökning har jag som sagt valt att fokusera på spel som grundar sig i 

ett realistiskt tänk. Återigen har jag undvikit rena simulatorspel, då dessa ofta lägger allt sitt 

fokus på att göra upplevelsen så realistisk som möjligt (Wilcox-Netepczuk, 2013). Istället vill 

jag undersöka spel som fokuserar på att ge spelaren en så god spelupplevelse som möjligt, men 

som ändå har en verklighetstrogen grundtanke. Här menar jag inte att simulatorspel inte tar 

någon hänsyn alls till att försöka förmedla en god spelupplevelse, men vissa simulationer väljer 

att undvika basala bekvämligheter som spelaren förväntar sig, just för att upplevelsen ska bli 

så realistisk som möjligt. Detta gör att simulatorspel ofta lockar just en insatt målgrupp och 

inte allmänheten. Daniel Wilcox-Netepczuk (2013) nämner att “An explanation of why 

simulation games are so unpopular is that many people enter into simulation games 

expecting arcade entertainment, and are fed back a highly complex and challenging world 

with little to no introduction or explanation”. 

Under undersökningarna kommer jag att arbeta utifrån vetenskapsrådets etiska principer, 

och se till att anonymisera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kommer göras genom 

att ge respondenterna bokstäver istället för namn vid de tillfällen de nämns under arbetet. 

3.1 Datainsamling 

För att se hur realistiska inslag i spel har förändrats genom åren, samt se hur spelarna upplever 

dessa förmodade skillnader, har jag valt att undersöka flera olika spelserier, med två spel som 

får representera varje serie. Dessa två spel ska helst ha några år mellan sig, så att det lättare 

ska gå att studera hur realismen och spelupplevelsen förändrats över tidens gång, om den gjort 

det. Den data jag hoppas kunna samla in är kvalitativa data. Kvantitativa data känns besvärliga 

att använda då jag finner det svårare att tolka upplevelser med endast statistik (Preece et al., 

2015; Holme & Solvang, 1997; Ahrne & Svensson, 2015). Detta innebär att empirin kommer 

vara ganska öppen och ostrukturerad, och att jag kommer behöva sålla genom och analysera 

mina resultat för att komma fram till ett generellt svar. Datan har jag tänkt samla in genom att 

observera och intervjua respondenter som spelar de valda spelen, och sedan genomföra en 

semi-strukturerad intervju för att ta reda på vad personerna tyckte om upplevelsen. 

Respondenten ska först spela ett av spelen i en halvtimme, sedan ska samma respondent starta 

nästa spel och även spela detta i en halvtimme. När spelaren testat båda spelen, vilket totalt 

torde ta en timme totalt, ska respondenten intervjuas i c: a 30 minuter. 

3.1.1 Observation 

Genom att observera när respondenterna spelar spelen kan jag i realtid se hur individerna 

reagerar på olika inslag i spelen, och även fråga dem om det är något särskilt som jag undrar 

över. Att uttrycka mina egna åsikter ska hållas till ett minimum, då detta kan fläcka 

respondentens bild av spelet och spelupplevelsen i stort (Preece et al., 2015; Holme & Solvang, 

1997; Ahrne & Svensson, 2015). Observationerna spelas också in så att jag kan gå tillbaka och 

lyssna på inspelningen för att friska upp minnet till den senare analysen. Respondenterna ska 

också spela spelen i en särskild ordning. Det är två respondenter och två spel per spelserie, så 

därför får den ena respondenten börja med det äldre spelet och sedan spela det nyare, medan 

den andra respondenten ska börja med det nyare spelet. Detta görs för att undersöka huruvida 
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förväntningar från tidigare upplevelser påverkar spelupplevelsen och om dessa förändras 

beroende på vilken version som spelas först. 

3.1.2 Intervju 

Efter bägge spelsessionerna ska respondenten intervjuas. Detta görs med hjälp av en semi-

strukturerad intervju (Preece et al., 2015; Holme & Solvang, 1997; Ahrne & Svensson, 2015). 

En semi-strukturerad intervju kändes som det bästa valet, då en strukturerad intervju riskerar 

att vara bristfällig när det kommer till den kvalitativa data jag vill finna. En öppen intervju 

kändes också riskabel, då mycket irrelevant information riskerar att ges, vilket gör 

transkribering och analys mycket mer omständlig. Totalt uppskattade jag intervjun att ta c: a 

30 minuter. Intervjufrågorna som jag använde mig av finns som en medföljande bilaga. 

Frågorna i intervjun börjar mycket breda, för att ge respondenten så mycket frihet som möjligt 

i svaret, för att sedan smalna av mer och mer till mer specifika och riktade frågor, just för att 

säkerställa att jag får reda på det som behövs. 

För tydlighetens skull redovisas intervjuresultatet i resultatavsnittet genom att först visa 

den specifika frågan, och därefter respondenternas svar på denna. Detta system används 

genom hela arbetet, genom alla spelserier. 

3.1.3 Respondenter 

När det kommer till respondenterna var förväntan att få tag i så många respondenter som 

möjligt, helst nio stycken för att få tillgång till en stor mängd varierande data, och därmed 

lättare kunna hitta mönster och svar. Spridningen skulle helst också ha varit så stor som 

möjligt. Helst respondenter i olika åldrar, samt hälften män och hälften kvinnor. Detta blev 

dock inte fallet i slutändan. Jag fick endast tag i sex respondenter totalt, där fyra var män och 

två kvinnor. Åldersspridningen var heller inte mer än tre år mellan respondenterna. En tabell 

över urvalet av respondenter syns nedan. 

 

Bokstav A B C D E F 

Kön Man Kvinna Man Kvinna Man Man 

Ålder 22 23 23 21 21 21 

 

För respondent A, B, C och D ägde undersökningarna rum på Umeå universitet, i diverse 

grupprum i naturhuset. Spelen spelades på min egen bärbara dator. Det var dock inte jag som 

ägde spelen. En av mina kompisar ägde spelen genom spelplattformen Steam, så jag fick låna 

hans Steam-konto under spelsessionerna. Respondent E och F spelade dock inte spel på min 

dator, utan på Xbox 360 och Xbox One, konsoler som jag personligen inte ägde. Därför ägde 

dessa undersökningar rum hemma hos respondent F, som själv ägde konsolerna i fråga. Spelen 

till konsolerna hade jag lånat på Stadsbiblioteket. 

3.2 Analysmetod 

När det gäller analysmetoder så valde jag att använda mig av de metoder som beskrivs i 

Handbok i kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2015), där författarna bl. a. skriver om 

olika sorters kodning. Till att börja med utförde jag en s.k. öppen kodning, dvs jag letade 

spontant efter återkommande ord och fraser och noterade dessa. Detta gjorde jag genom att 
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markera dessa återkommande ord i olika färger, för att sedan kunna kategorisera dem. Efter 

ett tag började jag upptäcka mönster bland de återkommande orden och kodningen blev 

stegvis allt mer fokuserad, som författarna kallar det, fram tills den punkt då jag kunde 

identifiera likartade attityder och åsikter hos deltagarna. Dessa återkommande mönster är vad 

jag utgick från när jag analyserade och presenterade den insamlade empirin. För att vara så 

relevant som möjligt tänker jag dock använda mig av Salen och Zimmermanns (2003) 

evaluerande metod av begreppet meningsfullt spelande när jag presenterar analysresultatet. 

Detta genom att dela in det färdiga analysresultatet i två huvudkategorier: urskiljbarhet och 

integration. 

3.3 Källkritik 

Att hitta relaterad forskning till mitt ämne visade sig vara förvånansvärt svårt. Det finns 

mycket skrivet om realism som grundar sig på individers åsikter, som blogginlägg och 

diskussioner på diverse spelforum. Väldigt lite av detta är dock baserad på forskning. Detta har 

gjort att jag tagit så mycket relevant som möjligt ur de vetenskapliga källorna jag funnit, och 

sedan försökt placera den givna informationen i en kontext som lämpar sig för min 

undersökning. 

Axel Bruér skriver om hur realism och immersion i kommersiella datorspel påverkar 

spelaren. Även om detta faller relativt nära mina intresseområden, så undersöker jag påverkan 

på spelupplevelser och inte på spelaren i sig. Uppsatsen har även ett stort fokus på retorik, 

vilket faller utanför mina intresseområden i detta arbete. Förövrigt är dock uppsatsen 

välskriven och relevant, med användbar information. 

Gek Siong Lows avhandling har som tidigare nämnt många år bakom sig, vilket är värt att 

ha i åtanke. Trotts detta så finns det ändå mycket relevant och tidlös information att extrahera 

från texten. Detta stämmer också överens med Salen och Zimmermans bok ”Rules of play”, 

som vars koncept hela mitt arbete kretsar kring. Boken skrevs förvisso i början av 2000-talet, 

men meningsfullt spelande är ett brett fenomen som grundar sig i människans behov av 

mening (Salen & Zimmermann, 2003), något som alltid har existerat och som förmodligen 

alltid kommer att göra det också. 

Daniel Wilcox-Netepczuks arbete är en av de mest användbara källorna jag funnit. Texten 

är nyskriven och relevant, och författaren ger exempel och definitioner av begrepp som jag har 

haft stor användning av. Wilcox-Netepczuks byter dock fokus under sitt arbete, och 

koncentrerar sig, till min förlust, på begreppet immersion istället för realism. 

3.4 Spel 

Här följer en lista på de spel jag valt att använda i mitt arbete, tillsammans med en beskrivning 

om vad spelet handlar om, bilder, samt varför jag valt att använda spelet i mitt arbete.  
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1. Omslag Call of Duty 2. Call of Duty enspelarläge 

3.4.1 Call of Duty 

Call of Duty2 (bild 1) är en förstapersonsskjutare (FPS) från 2003 och det första spelet i den 

populära spelserien Call of Duty. FPS är en spelgenre där skärmen motsvarar spelkaraktärens 

synfält (bild 2), och där spelaren tar sig vidare genom att använda vapen. Call of Duty utspelar 

sig under andra världskriget och spelaren får inta rollen som diverse allierade soldater, med 

det gemensamma målet att störta nazistregimen i Tyskland. Detta görs genom en serie 

skjutbaserade uppdrag som för spelaren genom storyn. Spelet har både singeplayer (för en 

spelare), multiplayer (för flera spelare lokalt) och onlinelägen (för flera spelare över nätet). 

Online-läget är dock inte brukbart längre då de officiella servrarna som tillät spelande över 

nätet sedan länge är stängda. Även om COD-serien har ett rykte om sig att inte vara särskilt 

realistiska, så är ändå grundidén baserat på en verklig händelse, med mål att försöka få 

spelaren att känna att denne verkligen är på plats och deltar i kriget. Jag vill också se hur 

spelutvecklarna väljer att förhålla sig till realismen i denna gamla utgåva, jämfört med en 

mycket nyare kandidat i spelserien. 

 

  

3. Omslag COD Ghosts 4. COD Ghosts enspelarläge 

3.4.2 Call of Duty: Ghosts 

                                                             
2 https://www.callofduty.com/sv/ 
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Call of Duty Ghosts (bild 3) är ett skjutspel från 2013 och det tionde spelet i Call of Duty-serien. 

Ghosts blir min andra kandidat i Call of Duty-serien. Spelet utspelar sig 2027 under en fiktiv 

konflikt mellan Amerika och ”the Federation”. Likt i förra spelet ska spelaren ta sig genom en 

serie skjutbaserade uppdrag. Spelet har både ett enspelarläge (bild 4), flerspelarlägen och 

onlinelägen. Rent spelmekaniskt är spelet mycket likt originalspelet, med vissa justeringar 

beträffande kontrollerna. Spelet har en mer utarbetad story och betydligt mer avancerad 

grafik. Ljudet i spelet är realistiskt precis som i originalspelet, men inte lika högljutt. 

 

  

5. Omslag GRID  6. GRIDs enspelarläge 

3.4.3 GRID 

GRID3 (bild 5) är ett racingspel från 2008 och det 7:e spelet i TOCA-serien. TOCA, eller BARC 

(TOCA) Ltd, är ett verkligt företag och en av huvudorganisatörerna av motorsport i 

Storbritannien4. I GRID intar spelaren rollen som ledaren för ett racingteam, med sig själv som 

huvudförare. För att tjäna pengar och sponsorer är det spelarens uppgift att vinna race, och de 

intjänade pengarna kan sedan användas till att köpa nya bilar och lagkamrater. Spelet har både 

ett enspearläge (bild 6) och ett onlineläge, men servrarna har sedan länge lagts ned. Detta 

omöjliggör spelande över nätet i nuläget. Spelet har en intressant funktion kallad ”flashback”, 

där spelaren ges möjlighet att spola tillbaka tiden ett begränsat antal gånger för att kunna 

korrigera misstag i körningen. Detta kan t.ex. användas för att ångra en krasch. Racingbanorna 

i spelet är en blandning av verkliga och fiktiva och finns utspridda över Amerika, Europa och 

Japan. Spelet vill därmed ge spelaren en realistisk spelupplevelse, samtidigt som det inte är 

någon simulation. Detta gör därmed spelet till en perfekt kandidat för undersökningen. 

 

                                                             
3 http://www.gridgame.com/uk/home 
4 http://www.barc.net/ 
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7. Omslag GRID 2  8. GRID 2:s enspelarläge 

3.4.4 GRID 2 

GRID 2 (bild 7) är ett racingspel från 2013 och det 8:e spelet i TOCA-serien. GRID 2 är mycket 

likt det förra spelet i serien, om man undersöker det utifrån ett storyperspektiv. Spelaren är en 

racerförare som ska vinna pengar och sponsorer, och nu även fans, för att låsa upp nya 

racerbanor och köpa nya bilar. Spelet har både enspelarlägen, den här gången även ett lokalt 

flerspelarläge, samt ett fortfarande fungerande onlineläge. Flashback-funktionen från det 

äldre spelet finns även med här, men med betydligt bättre kontroller. Likt i GRID är 

racerbanorna en blandning av fiktiva och verkliga. GRID 2 vill vara mer av ett arkadspel än sin 

föregångare, och använder sig därför av lite mer orealistisk fysik. Grafikmässigt är spelet dock 

mer avancerat (bild 8), med bättre upplösning, texturer och mer sparsam rörelseoskärpa 

(motion blur). Rörelseoskärpa innebär att ett föremål blir suddigt för att det rör sig så snabbt. 

Ljudkvalitén har inte upplevt några större märkbara förändringar. 

 

  

9. Omslag NHL 13  10. NHL 13:s enspelarläge 

3.4.5 NHL 13 

NHL  13 är ett hockeyspel från 2012 och det 22: a spelet i NHL-serien. I NHL 13 får spelaren 

ta kontroll över sitt favoritlag i National Hockey League, den högsta ligan i det 

nordamerikanska ishockeysystemet och möta andra topplag på isen. Spelet har både 

enspelarlägen och flerspelarlägen, och förut även onlinelägen. Servrarna är dock numera 



12 
    

stängda. Spelet satsar mycket på att ge en så verklighetstrogen hockeyupplevelse som möjligt 

för spelaren. En av spelseriens säljpunkter är just att igenkännbara karaktärer och lag finns 

med i spelet, så graden av realism bör vara mycket hög i detta spel, nästan med snudd på 

simulation. Både grafik och ljud är mycket verklighetstroget. 

 

  

11. Omslag NHL 17  12. NHL 17:s enspelarläge 

3.3.6 NHL 17 

NHL 17 är ett hockeyspel från 2016 och det 26:e spelet i NHL-serien. Spelet har både 

enspelarlägen, flerspelarlägen och fungerande onlinelägen. Beskrivningsmässigt bör NHL 17 

vara mycket likt NHL 13, då det handlar om precis samma sak, bara iscensatt i en några år 

nyare hockeymiljö. Trots att det bara gått fyra år är grafiken och animationerna märkbart 

bättre i NHL 17. Spelmekaniskt sett är mycket förändrat för att simplifiera spelupplevelsen, 

med andra kontroller och tydliga indikationer på när spelaren bör göra vissa val som att passa 

eller skjuta (se figur 12). Ljuddesignen är mycket lik sin föregångare, men kommentatorerna i 

spelet har fler repliker. 

4. Resultat 

Här nedan sammanfattar jag vad respondenterna sade i intervjuerna, en spelserie i taget. Varje 

spelserie är även uppdelad i tre olika kategorier, d.v.s. verklighetsförankring, spelupplevelse 

och meningsfullt spelande. Jag väljer detta upplägg då jag anser det vara tydligare att 

kategorisera svaren, istället för att redovisa dem fråga för fråga (Ahrne & Svensson, 2015). Som 

jag nämnt tidigare har jag även givit varje respondent en bokstav för att på ett anonymiserat 

sätt kunna visa vem som sade vad. 

4.1 Call of Duty 

Den första spelserien som jag började undersöka var Call of Duty. Lustigt nog var det också 

spelserien som avslutade mitt projekt, då gapet mellan de två undersökningarna var två veckor 

brett. Respondent A började med att spela Ghosts, och gick sedan över till Call of Duty, medans 

respondent B började med Call of Duty och sedan gick över till Ghosts. Både respondent A, 
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som spelade Call of Duty, och respondent B, som spelade Ghosts, tycktes innehava en viss bias 

gentemot en viss version av spelet, vilket syns tydligt i följande redovisning. Respondent A 

föredrog nästan alltid originalspelet, medans respondent B tvärtemot nästan alltid föredrog 

Ghosts. Mer om detta i analysen. 

Respondent A ansåg generellt sett att underhållningen i de båda spelen var medioker, men 

den kunde eventuellt ”fungera som ett kortare tidsfördriv någon gång”. Respondent A 

föredrog dock det äldre spelet, då det fokuserade mer på gameplay än story. Respondent B 

tyckte helt tvärtom, och erkände att det äldre spelet levde upp till hennes fördomar och att det 

inte engagerade henne alls, med sin primitiva grafik och bristande story. Istället lyckades 

Ghosts med sin mer utvecklade story göra Respondent B nyfiken och engagerad. 

När det gäller märkbara skillnader mellan spelen ansåg respondent A att de mest påtagliga 

skillnaderna var AI:n, dvs de datorstyrda soldaterna, grafiken och ljuddesignen. Enligt 

Respondent A så kunde AI:n göra allting åt spelaren i Ghosts, till skillnad från i Call of Duty 

där spelaren själv var tvungen att klara alla uppdrag. Respondent B ansåg att grafiken var den 

största skillnaden, samt de olika sätten spelen väljer att berätta sin story. 

4.1.1 Verklighetsförankring 

Respondent A tyckte inte att något av spelen var särskilt verklighetstrogna, men ansåg att det 

äldre spelet var mer realistiskt än det nyare. Han poängterade att krigskänslan kändes mer 

kaotisk och verklig i det äldre, med skott överallt och mycket höga ljud från vapen och 

explosioner. ”Nu måste jag agera annars kommer jag att dö”. Han ansåg också att sättet att 

återställa sin hälsa var verkligare i det äldre, då man behövde ta ”health packs”. I det nyare 

behövde man endast stå still och vänta på att hälsan återställdes. Respondent B tyckte inte 

heller att något av spelen var slående realistiskt, men tyckte som respondent A att krigskänslan 

var mer kaotisk i det äldre spelet. Ghosts förlorade också lite realism med sin rymdkanon som 

introducerades i början av spelet. Trots detta tyckte respondent B att Ghosts var mer realistiskt 

i överlag, då hon brydde sig mer om storyn och karaktärerna i det spelet. Respondent 2 ansåg 

att relationer till karaktärer och miljöer i spel är väldigt viktiga, och bidrar mycket med hur 

realistiskt ett spel upplevs. En annan viktigt poäng som respondent 2 lyfte var att hon aldrig 

fått studera andra världskriget i skolan, så därför var hennes kunskap och intresse mycket litet. 

4.1.2 Spelupplevelse 

När det kommer till nöje svarade respondent A att det äldre spelet var roligare. Detta för att 

det gav tydligare instruktioner och hade mindre fokus på story, vilket resulterade i mer direkt 

gameplay. Respondent A ansåg att Ghosts story var ointressant och kom i vägen för gameplay, 

vilket gjorde att han brydde sig ännu mindre om vad som hände med karaktärerna och 

spelvärlden. Respondent B tyckte tvärtom att Ghosts var roligare, för att spelet var snyggare 

grafiskt och att spelarens aktioner fick en mening genom en så pass utvecklad story. Storyn 

drev respondent B framåt, och hon ville ständigt veta vad som skulle hända härnäst. 

Respondent A ansåg att grafiken i båda spelen gjorde det svårt att urskilja vem som var vän 

och fiende, men att det var lättare att avgöra i det äldre spelet. Det nyare spelet hade också mer 

skakig och besvärlig kamera, ansåg respondent A. Han tyckte också att skärmen blev alltför 

blodig när man blev skjuten i det nyare spelet. Respondent B ansåg att grafiken hade stor 

inverkan på hur hon upplevde spelen. Det äldre spelets utdaterade grafik fick respondent B att 
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förlora intresset mycket fort. Hon ansåg att om man inte har någon nostalgirelation till ett 

gammalt spel, är det svårt att föredra en äldre version framför en nyare. 

Spelkaraktärsmässigt så upplevde respondent A att det äldre spelet knappt hade något fokus 

alls på karaktärerna, vilket han gillade. Detta innebar att han inte behövde koncentrera sig på 

dem, utan istället kunde fokusera på gameplay. Han tyckte också att Ghosts hade för mycket 

fokus på karaktärerna och att spelet därmed tvingade onödig information på spelaren, vilket i 

slutändan resulterade i att han inte brydde sig alls och förlorade intresset. Respondent B höll 

med respondent A i att Call of Duty nästan inte hade något fokus alls på karaktärerna, och att 

spelutvecklarna inte valt att fokusera på detta. Hon ansåg att Ghosts istället gav en tydlig 

introduktion till karaktärerna redan från starten, vilket gav spelet mening och fick henne att 

vilja fortsätta spela. 

När det kommer till spelmiljöer så tyckte respondent A att miljöerna var tydligare och mer 

trovärdiga i det äldre spelet. Han erkände att banorna var mer detaljrika och bättre utformade 

i Ghosts, men de kändes enformiga och det ständiga skiftandet av miljön, från en stad till 

rymden till en annan stad, var förvirrande. Respondent B tyckte att det lantliga området 

(Normandie) som Call of Duty utspelade sig i var tråkigt med dålig layout. Hon tyckte inte att 

det kändes som om någon varit i de förstörda hus som var utplacerade på banan. Respondent 

B föredrog Ghosts bandesign då den hade ett mer trovärdigt förstört utseende, vilket var något 

som hon gillade starkt. Hon ansåg också att designen i Ghosts väckte fler frågor som hon ville 

ha svar på. Respondent B hade också en personlig relation till staden San Diego, som var med 

i Ghosts, vilket gav henne ytterligare intresse. 

4.1.3 Meningsfullt spelande 

Respondent A svarade att han hade erfarenhet av skjutspel sedan tidigare, dock inte i någon 

särskilt stor grad. Han hade dock muskelminne gällande vilka ungefärliga kontroller som oftast 

används i skjutspel, vilket påverkade hur lätt han kunde ta till sig kontrollerna. Respondent B 

hade inte några större skjutspelserfarenheter, och de hon hade var främst från konsol. Hon 

förklarade att hon vuxit upp med spel som Spyro och Crash Bandicoot, dvs mer fantasifulla, 

stiliserade spel med mycket story. Detta hade givit henne en bias mot Call of Duty innan hon 

testade det. 

När det gäller spelets kontroller tyckte respondent A att Ghosts hade mycket mer utvecklade 

och bekväma kontroller, men att AI:n var alldeles för aktiv och gjorde jobbet åt spelaren. I stora 

drag ansåg han att det nyare spelet var lättare än det äldre, då AI:n var så pass aktiv och hälsan 

återställdes automatiskt. Att skjuta var dock lättare i det äldre, då det inte var lika mycket rekyl. 

Respondent B tyckte att båda spelen hade bra spelmekanik, men att kontrollerna var mer 

finslipade i Ghosts. Hon gillade speciellt att grunden var densamma i bägge spelen: att de 

genom åren endast byggt på och förbättrat existerande kontroller istället för att skapa helt nya. 

Storymässigt ansåg respondent A att storyn kändes mer meningsfull i det äldre spelet, d.v.s. 

att vinna det andra världskriget. Han ansåg att Ghosts hade en för påtvingad story vilket gjorde 

att meningen försvann för honom. Respondent B upplevde det som att det äldre spelet 

begränsade spelarens valmöjligheter. Ville spelet att spelaren skulle kasta en granat så var 

spelaren tvungen att kasta en granat för att komma vidare. I Ghosts hittade Respondent B inga 

sådana spärrar, vilket öppnade upp för många fler valmöjligheter. Hon ansåg också att Ghosts 

kändes mer meningsfullt då hon kunde relatera och bry sig mer om karaktärerna och storyn. 
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När det kommer till feedback ansåg respondent A att upplevelsen var mycket likartad i båda 

spelen, men att Call of Duty skötte den på ett bättre sätt, p.g.a. att spelet hade en tydlig 

objektivlista som visade vad man hade gjort och skulle göra, samt att när en fiende blev skjuten 

så visades detta tydligare i det äldre spelet, både visuellt och med ljud. Respondent B sa precis 

tvärtom, att feedbacken när en fiende blev skjuten var tydligare i Ghosts, både visuellt och med 

ljud. Hon tyckte också att spelen skulle behöva mer feedback i allmänhet när spelaren gör 

något bra, t.ex. skjuter fienden i huvudet eller klarar ett uppdrag. 

4.2 GRID 

Den andra spelserien som undersöktes var GRID. Här deltog respondent C och D. Respondent 

C började med det äldre spelet och gick sedan över till det nyare, medan respondent D började 

med det nyare och gick sedan över till det äldre. 

Respondent C tyckte att det var ganska kul, och ansåg att de var en blandning av arkad och 

simulation. Respondent D tyckte att det var svårt, främst för att bilarna i spelet svängde så 

mycket med piltangenterna. Hade Respondent D haft en handkontroll hade det varit lättare, 

trodde hon. 
När det gäller skillnader ansåg respondent C att den största skillnaden var att grafiken, och 

framförallt upplösningen, var sämre i GRID än i GRID 2. Uppföljaren var också mer 

cinematisk, hade lite bättre kontroller, och managern som talade till spelaren var mer 

trovärdig. Respondent D tyckte att den största skillnaden var hur mycket lättare det var att 

använda flashback-funktionen i tvåan. Bilden i tvåan var också klarare ansåg hon, då det var 

mindre rörelseoskärpa. 

4.2.1 Verklighetsförankring 

Respondent C tyckte inte att spelen var särskilt realistiska, utan mer arkadlika. Särskilt i tvåan 

saknade bilarna tyngd och spelaren kunde sladda hur som helst, upplevde respondent C. 

Därför ansåg han att ettan var mer realistisk när det kommer till bilens beteende. Att krocka 

skadade också bilen mer i ettan, medans det i tvåan var en valbar inställning. Respondent D 

tyckte att den sämre grafiken och en malplacerad och orealistisk racingbana drog ner 

realismen i ettan, och tyckte därför att GRID 2 var generellt mer realistisk. Hon höll dock med 

om att bilens skador vid en krock i GRID kändes realistiska, men besvärliga. 

4.3.2 Spelupplevelse 

Både respondent C och D svarade att GRID 2 var roligast, då det var lättare att förstå och hade 

mer finslipad spelmekanik. Respondent D framhöll särskilt spola tillbaka-funktionen, som hon 

ansåg fungerade mycket bättre i GRID 2. Racerbanorna kändes också mer logiska i 

uppföljaren, ansåg hon. 

Grafikmässigt ansåg respondent C att GRID 2 hade bättre grafik och att detta påverkade 

hans spelupplevelse positivt, genom att det gav bättre inlevelse. Bilden var också större i GRID 

2 vilket gjorde det lättare att se vad som hände på skärmen. Respondent D ansåg att grafiken 

var mycket viktig för henne, och att ett spel med bättre grafik automatiskt ger bättre inlevelse 

och realism. 

Respondent C ansåg inte att karaktärerna påverkade hans val, men han ansåg att de 

datorstyrda racerförarnas namn var mycket generiska i båda spelen, vilket drog ned hans 
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upplevelse lite. Respondent C ansåg att om man ska ha en story i ett racingspel, vilket GRID 

försöker med, så kan man göra namnen mer unika och ihågkomliga. Respondent D gillade att 

man fick göra sin spelkaraktär mycket personlig i båda spelen, genom att skriva in sitt eget 

namn och även ha ett smeknamn. Hon betonade dock att hon ändå kände sig som en man när 

hon spelade, då alla andra förare hade manliga namn och spelet har en viss manlig ton. 

När det kommer till spelmiljöer så gillade respondent C speciellt racingbanorna som ägde 

rum i storstäder, då detta passade spelens arkad-aktiga känsla. Han ansåg också att miljöerna 

var mycket likartade varandra i båda spelen. Respondent D brydde sig mycket om grafik och 

ansåg att miljöerna hade stor betydelse för spelupplevelsen. Hon föredrog särskilt GRID 2:s 

skogsbana, så ljuset och miljön var mycket tilltalande. Hon ogillade starkt en malplacerad bana 

i GRID, där spelarna fick tävla i ett trångt industriområde. Respondent D tyckte att banan 

kändes orealistisk och inte passade in i spelet. 

4.3.3 Meningsfullt spelande 

Respondent C nämnde att han hade spelat racingspel tidigare och även hade en del kunskap 

om bilar generellt, så han visste ungefär vilka bilar som passade vilka tillfällen. Respondent D 

hade också spelat racingspel tidigare, men inte i så stor grad. Hon ansåg dock att hennes vana 

vid andra typer av datorspel gjorde det lätt att greppa de basala kontrollerna mycket fort. 

Respondent D hade ingen erfarenhet av bilar i allmänhet, utan gick efter den snyggaste bilen 

när hon fick valmöjligheten. 

Spelmekaniskt sett ansåg respondent C att GRID 2 hade bättre spelmekanik för vad 

spelserien försökte att uppnå: ett arkad-aktigt racingspel. Det äldre spelet hade mer 

simulationskänsla, tyckte han. Både respondent C och D tyckte att spola tillbaka-mekaniken 

var mycket mer utarbetat och bättre implementerad i GRID 2. Respondent D gillade att styra 

med piltangenterna i GRID, och tyckte att hon borde fått välja styrsätt i uppföljaren. 

Respondent C ansåg att fans-systemet i GRID 2 gjorde spelet mer meningsfullt, då det gav 

en indikation av hur stor spelarens karaktär började bli, vilket bidrog till spelets story. 

Respondent D baserade sina val på estetik och personliga preferenser. När hon valde bil så var 

det utseendet som spelade roll. Hon tyckte också att möjligheten till att göra sin karaktär och 

bil personliga gav mycket mening till spelupplevelsen. 

På frågan om feedback tyckte respondent C att särskilt GRID 2 hade god feedback när det 

kom till att krocka, samt hur spelet behandlade kameran. Spelet hade inte lika bra feedback på 

styrningen som i ettan, utan spelaren kunde göra orealistiska svängar. Detta var dock bara bra 

för den arkad-aktiga spelupplevelsen, ansåg respondent C. Respondent D tyckte att feedbacken 

var bra i båda spelen, men också att bilarna svängde för kraftigt. Hon tyckte också återigen att 

GRIDs spola tillbaka-mekanik gav mycket dålig feedback, då spelet tog en bild som sparades 

på datorn varje gång knappen användes. Därför föredrog även hon feedbacken i GRID 2. 

4.3 NHL 

Den tredje och sista spelserien som undersöktes var NHL-serien. Här deltog respondent E och 

F. Det speciella med NHL är att dessa undersökningar ägde rum hemma hos respondent F, 

som tidigare nämnt. De var också de enda spelen som spelades på konsoler med 

handkontroller. 
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Respondent E erkände att han inte är något fan av sportspel, men att NHL 17 var en trevlig 

upplevelse som”… man kunde bränna någon halvtimme på”. Han gillade dock inte NHL 13 

alls. Respondent F tyckte också att NHL 17 var en rolig upplevelse, för det var en typ av spel 

han inte spelar i vanliga fall. Han tyckte också att det var en besvikelse att gå över till NHL 13 

efter att ha spelat 17. 
Kontrollmässigt tyckte både respondent E och F att NHL 17 hade betydligt bättre kontroller 

som kändes mer naturliga än de i det äldre spelet. Det var lätt att komma in i NHL 17 även om 

man aldrig spelat det förut. Respondent E tyckte även att animationerna i det nyare spelet gav 

en mycket bättre upplevelse än de i det äldre. Respondent F tyckte att det var en stor skillnad 

generellt på grafiken, där både spelare, publik och plan såg bättre ut i NHL 17. 

4.3.1 Verklighetsförankring 

Respondent E tyckte att miljön var realistisk i bägge spelen, med trovärdiga kommentatorer, 

musik och publik. Han ansåg dock att karaktärerna i bägge spelen såg livlösa ut, även om 

animationerna var klart förbättrade i NHL 17. Han ansåg också att publiken hade mer variation 

i det nyare spelet, vilket kändes mer realistiskt. Respondent F ansåg att NHL 13 var mer 

verklighetstroget rent mekaniskt, då domarna var mer involverade, och inte lika många 

hjälplinjer och punkter visades när spelaren skulle skjuta. Estetiskt ansåg dock även 

respondent F att NHL 17 var verkligare, då man innan en match också fick en bild på arenan 

där matchen skulle äga rum, samt en bild på kommentatorerna. Inget av detta fanns i den äldre 

versionen. 

4.3.2 Speluppleve 

När det gäller underhållning ansåg både respondent E och F att NHL 17 var roligast, just på 

grund av sina kontroller. Respondent F lade dock till att svårigheten tycktes vara högre i NHL 

13, och att därför NHL 13 skulle kunna vara ett roligare och mer utmanande spel om han hade 

varit van vid kontrollerna. 

Både respondent E och F tyckte att grafiken spelade stor roll för spelupplevelsen. 

Respondent E sade att han valde team genom att välja det lag med finast emblem. Respondent 

F nämnde att grafiken är mycket viktig för spelupplevelsen i ett spel som detta, då tanken är 

man ska kunna känna igen karaktärerna och lagen i spelet. 

Varken respondent E eller F hade någon erfarenhet av hockey som sport, så karaktärerna 

påverkade inte direkt någon av dem. Däremot poängterade respondent E att om han varit 

insatt i sporten hade han säkerligen spelat som sitt favoritlag med sina favoritpersoner, så för 

genomsnittspersonen som äger spelet är detta förmodligen en viktig del av upplevelsen. 

Respondent E tyckte att färgerna var lite för klara för att ge en realistisk representation av 

en hockeyarena. Han ansåg inte att det var något stort problem dock, men det fick honom att 

förlora lite inlevelse. Respondent F nämnde återigen att 17 gav en bra bild av miljön genom att 

visa utsidan av arenan och kommentatorerna innan matchen började. Det gav matchen en 

placering någonstans på jorden, vilket bidrog till en mer verklighetstrogen spelupplevelse. 

4.3.3 Meningsfullt spelande 

När det kommer till tidigare erfarenheter svarade respondent E att den enda erfarenhet denne 

hade av likartade spel var FIFA, som han hade spelat för många år sedan. Han ansåg dock att 
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både NHL och FIFA hade liknande spelstil, så han visste ändå ungefär hur han skulle tänka 

under spelsessionen. Han erkände också att han inte har någon bred erfarenhet av hockey, och 

att spelen förmodligen varit roligare och lättare att förstå om han hade haft koll på sporten. 

Respondent F saknade också erfarenhet av hockey som sport, men han hade spelat Madden 

(ett spel om amerikansk fotboll) under många år vilket är en liknande upplevelse rent 

mekaniskt. Därför var det inte allt för svårt att sätta sig in i NHL. 

Både respondent E och F tyckte att NHL 17 hade bättre spelmekanik, därför att som tidigare 

nämnt kontrollerna kändes mer naturliga och lätthanterliga. Detta gjorde att spelarna 

snabbare kunde komma in i spelet och inte behövde läsa instruktioner över hur man utför vissa 

aktioner, vilket var fallet i NHL 13. Respondent E tyckte också att NHL 17 gav mer kontroll till 

spelaren, i form av utökad manövrering av målvakten. Respondent F gillade de tydliga 

indikationerna som fanns i NHL 17, som tydligt talade om när det var lämpligt att passa och 

skjuta. 

Respondent E nämnde att eftersom NHL 17 gav mer kontroll till spelaren, kändes det mer 

meningsfullt att spela också. Respondent F tyckte inte att valen som fanns i spelet var så 

meningsfulla för honom, men för den som är insatt i hockey betyder de säkert väldigt mycket. 

Han tyckte också att NHL 17 kändes mer meningsfullt för att det var mycket lättare för nya 

spelare som han själv att komma in i spelet, vilket gav honom lust att fortsätta spela. 

Ljudmässigt tyckte respondent E att ljudfeedbacken var mycket bra i båda spelen, och hade 

svårt för att säga i vilken version den var bäst. Från att träffa pucken med klubban till att tackla: 

allt gav mycket realistisk ljudfeedback. Han tyckte dock att lite mer visuell feedback hade varit 

bra, dock endast något subtilt. Respondent F tyckte att NHL 17 skötte feedbacken lite bättre än 

NHL 13, då svarstiden på spelarens input var något snabbare. Respondent F hade gärna haft 

mer ljudfeedback också, men inget mer visuellt. 

5. Analys 

5.1 Realism och meningsfullt spelande 

Nu när resultatet redovisats är det dags att analysera den insamlade empirin och komma fram 

till ett svar på ursprungsfrågan: hur påverkar realistiska inslag spelupplevelsen? För att svara 

på detta tänker jag först använda mig av Salen och Zimmermanns (2003) evaluerande metod 

för att bedöma meningsfullt spelande, och därför se på vilka olika sätt realistiska inslag bidrar 

till urskiljbarhet och integration. Meningsfullt spelande är som tidigare nämnt uppbyggt av 

urskiljbarhet och integration. 

5.1.1 Urskiljbarhet 

För att friska upp minnet: urskiljbarhet innebär att spelet reagerar på spelarens input på ett 

logiskt sätt som stämmer överens med spelarens förväntningar och därmed inte gör aktionen 

meningslös (Salen & Zimmermann, 2003). Call of Duty-serien blir genast svår att titta på i det 

här fallet, då mina två respondenter gav svar som helt motsade varandra. Enligt respondent A 

så gav en skjuten fiende i originalspelet feedback genom både animation och ljud, medan det i 

Ghosts var svårt att avgöra. Enligt respondent B så gav istället en skjuten fiende i Ghosts 

feedback genom både animation och ljud, medan det i originalspelet var svårt att avgöra. Detta 
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betyder förmodligen att likartad feedback existerade i båda spelen, men att spelarna endast 

uppfattade det i den version som de generellt föredrog. Vapenhanteringen kändes mer 

utvecklad och realistisk i Ghosts, det var något som båda respondenterna kunde hålla med om. 

Respondent A ansåg att vapnen lät mycket mer i originalspelet, vilket respondent B indirekt 

tycktes hålla med om, då hon sa att krigskänslan kändes mer våldsam i den äldre versionen. 

Det äldre GRID-spelet hade faktorer som respondenterna ansåg vara både mer och mindre 

realistiska än uppföljaren. Bland annat ansåg respondent C att bilarna hade mer realistisk 

tyngd och manövrering i det äldre spelet. Detta var dock något han ansåg vara negativt, då det 

inte stämde överens med hans bild över hur GRID borde fungera. Han ansåg att GRID är mer 

arkad-liknande än en simulation. Här ser vi alltså hur ett realistiskt inslag istället går emot 

urskiljbarhet och meningsfullt spelande, då det inte uppfyller respondentens förväntan över 

hur spelet ska reagera på den givna inputen. Vidare innehöll också originalspelet GRID en 

racerbana som respondent D inte tyckte passade in tillsammans med resten av spelet. Tidigare 

racerbanor hade varit på breda anpassade vägar med publik som hurrade vid kanterna. Denna 

udda bana bestod av en smal väg genom ett industriområde, med bråte som fungerade som 

hinder på banan. Respondent D tyckte att banan kändes orealistisk och att den inte passade in 

i ett racinglopp, i synnerhet inte där prispotten är en massa pengar. Hon tyckte istället att, om 

de nödvändigtvis ville ha med banan, kunde de integrera den i ett annat spelläge där banorna 

var mer av street racing-karaktär. 

Respondent F ansåg att NHL 13 hade mer realistisk domarinteraktion, då de var väldigt 

passiva i NHL 17. Detta gjorde dock spelet lättare att spela, ansåg respondent F. Det var heller 

inte lika många visuella indikationer på när det fungerade bra att passa eller skjuta på mål i 

NHL 13. Desto mindre visuella effekter, desto mer realistiskt blir spelet, detta ansåg båda 

respondenterna. Detta betyder dock inte att spelupplevelsen nödvändigtvis blir bättre. Tvärt 

om så föredrog både respondent E och F det nyare spelet, just för att det var betydligt tydligare. 

Genom att betrakta detta så ser vi hur urskiljbarheten, dvs spelets logiska respons på 

spelarens input, ofta ökar när den realistiska spelmekaniken tonas ned. Därmed ökar också 

meningen och spelupplevelsen blir bättre. 

5.1.2 Integration 

Integration innebär att spelarens interaktion är väl integrerad in i ett större system i spelet, så 

att spelarens aktioner påverkar spelets flöde i det hela. Genom att få valet att interagera med 

objekt som påverkar spelets fortsatta flöde på ett meningsfullt sätt, kan mening uppstå hos 

spelaren (Salen & Zimmermann, 2003). I originalspelet Call of Duty gav spelet spelaren 

möjlighet att ta ”health packs” för att återfå sin förlorade hälsa. Detta är mer ett tvång än ett 

val dock, men det var något som både respondent A och B höll med om var mer realistiskt än i 

uppföljaren Ghosts, då spelaren endast behövde stå still i några sekunder för att återfå sin 

hälsa. Respondent B ansåg dock att det senare var ett bättre system, även om det inte var lika 

verklighetstroget. Call of Duty Ghosts hade också en utarbetad story för spelaren att ta del av, 

något som respondent B tyckte gav mer realism just för att hon blev mer engagerad att spela, 

och även kunde relatera mer till karaktärerna, vilket gav mer mening. Den utarbetade storyn 

förklarade och rättfärdigade spelarens beteende i spelet. Originalspelet fokuserade mer direkt 

på game play och nästan ingenting alls på karaktärerna, något som respondent A uppskattade, 

men inte nödvändigtvis tyckte var mer realistiskt. Då krig i verkligheten innehåller en stor 
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mängd känslor, och inte bara går ut på att tanklöst skjuta ned fienden just för att de är fienden, 

anser också jag att Ghosts djupare story och fokus på karaktärerna bidrar till mer realism. 

I GRID-serien gav båda spelen möjligheten att låta spelaren skapa sig egen anpassade 

karaktär i början av spelet, med namn, efternamn, ålder och smeknamn. Smeknamnet kunde 

till och med verbalt uttalas av spelen själva. Denna möjlighet till att skapa den karaktär man 

själv vill vara var något som respondent D tyckte väldigt mycket om. Genom denna funktion 

kunde hon anpassa spelet så att det kändes som att det var hon själv som körde bilen, vilket 

hon ansåg bidrog med engagemang, realism och mening. 

GRID 2 hade ett fans-system som inte fanns i den föregående versionen. Detta innebar att 

beroende på hur spelaren körde så kunde denne få, eller möjligen även förlora fans, vilket 

representerades av ett högt nummer som ändrades efter varje race. Detta system var något som 

respondent C tyckte passade bra is spelet, och gav ytterligare mening än att bara tjäna pengar 

som i GRID. Fans-systemet bidrog alltså både med mening och realism, då racerförare i 

verkligheten har många fans, något som säkerligen är en betydande faktor för dem. 

NHL-serien låter spelaren välja sitt favoritlag och även personer som ska spela på planen. 

Detta påverkade inte respondent E eller F, då ingen av dem var insatta i hockey, men som 

respondent F nämnde så spelar detta säkerligen stor roll för spelare som är insatta i sporten 

och NHL i allmänhet. NHL-serien har därför genom sin vilja att skildra verkligheten i så stor 

grad som möjligt, kombinerat med stora valmöjligheter, en stor potential att skapa 

meningsfullhet för den intresserade spelaren. 

5.2 Från realism till användarvänlighet 

Som vi ser i analysen av urskiljbarhet och integration så finns det flera inslag i dessa spel som 

helt grundar sig i realism, och som skänker spelaren mening. Dock ser vi också ett annat 

mönster växa fram, som pekar på att mycket mening uppstår när realismen tonas ned för att i 

stället förbättra användarvänligheten. Här menar jag realism som spelmekanik, inte estetik. 

Men vad exakt är då användarvänlighet? Som tidigare nämnt förser Isbister och Schaffer 

(2008) oss med följande definition: “Usability has come to mean the extent to which the 

software is intuitive and effective for a person trying to accomplish the tasks at hand”. 

Användarvänlighet är därför inget begrepp som bara används inom ludologin (vetenskapen 

om spel), men begreppet fungerar mycket bra att använda här också. Börjar vi med att studera 

Call of Duty-serien så ser vi hur realistisk mekanik som en gång fanns, som att behöva ta health 

packs för att återställa sin förlorade hälsa, har plockats bort för att göra spelupplevelsen mer 

strömlinjeformad. Denna förenkling av spelmekanik var något som respondent B föredrog, 

trots att det inte var lika realistiskt. En liknande utveckling tycks ha skett i GRID, då 

respondent C ansåg att bilen kändes mer verklighetstrogen i det första spelet med tanke på 

tyngd och kontroll, samt att bilen alltid kunde gå sönder och försvåra styrningen om spelaren 

krockade för mycket. I GRID 2 var bilens kontroller lättare att hantera och tillät ett mer 

orealistiskt manövrerande. Huruvida bilen skulle gå sönder eller inte när spelaren kraschade 

var också en valbar inställning. Detta var något som både respondent C och D föredrog. I NHL 

13 var domarna mer aktiva än i NHL 17, vilket är realistiskt. Även färre hjälplinjer och punkter 

som indikerade när spelaren bör agera syntes under matchen i det äldre spelet. Även här 

föredrog bägge respondenterna versionen som hade förenklat spelmekaniken, d.v.s. den nyare. 
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Skulle vi bara fokusera på mekaniken, och gå efter vad respondenterna fick säga, så innebär 

detta att realism i många fall är mer destruktivt än positivt och att användarvänligheten väger 

betydligt tyngre än den inlevelse som spelutvecklarna försökt åstadkomma med realistiska 

element. Med detta sagt, realism är naturligtvis inte något dåligt, men undersökningen visar 

att spelaren generellt sett väljer den enklare vägen framför den svårare, vilket är naturligt: det 

är så människan fungerar. Detta menar Yasmin Tayag i en artikel från Inverse.com (2017), där 

hon skriver hur människan alltid väljer den latare vägen om möjligt. Betyder då detta att 

enkelhet ger mest mening och är svaret för lyckad speldesign? Inte alls. Som vi ser i resultatet 

så är det flera faktorer som påverkar mängden mening vi får ut av ett spel, och alla har egna 

preferenser om vad som ger oss mening. Wilcox-Netepczuk (2013) menar att just den 

personliga preferensen är något som påverkar inlevelsen i ett spel betydligt mycket: ”This 

expert explained that gamers may be far more immersed depending on personal tastes, and 

acclimatization to genres”. Detta visar Call of Duty-intervjun tydliga bevis på. Respondent A 

föredrog det svårare och gameplay-fokuserade originalspelet, medans respondent B istället 

föredrog det nyare, storybaserade spelet. Jag anser därför att realism och användarvänlighet 

är två nödvändiga ingredienser, där det gäller att hitta den rätta balansen mellan dem för den 

publik som ditt spel riktar sig till. 

5.3.1 Realism och framtiden 

Genom att studera detta vidare så ser vi också en intressant utveckling som verkar pågå inom 

spelindustrin. I alla tre spelserier som undersöktes så var det äldre spelet generellt sett mer 

realistiskt, om man räknar bort faktorer som grafik (vilket dock är en tungt vägande faktor). 

Det tycks därför som att spel har gått från att vara mer realistiska några år tillbaka, till att i 

nuläget välja bort element som kan tänkas komplicera spelupplevelsen. Detta känns som en 

mycket naturlig utveckling, då spelutvecklare blir allt mer medvetna om hur ett bra spel ska 

designas, och hur viktig användarvänligheten är. Denna kunskap var inte lika välkänd för c: a 

tio år sedan och därför utvecklades i stället spel som generellt sett var krångligare, mer 

omständliga, och utan hjälpindikatorer – för det är så verkligheten ser ut. Vill man göra ett 

hockeyspel som efterliknar verkligheten så undersöker man naturligtvis hur hockey ser ut och 

fungerar i verkligheten också.  Där finns inga magiska symboler som talar om för 

hockeyspelaren när det är lämpligt att passa eller skjuta på målet. 

5.3 Grafik 

Grafiken är en faktor som ställer sig utanför begreppet meningsfullt spelande, då det inte direkt 

har något med spelarens interaktion att göra.  Som både Wilcox-Netepczuk (2013) och Siong 

Low (2001) antyder, och som vi fått bevis på under intervjuerna, är det dock ändå en mycket 

viktig betydande faktor när det kommer till spelupplevelse, såväl som realism. I nästan varje 

intervju har respondenten nämnt grafikens betydelse i någon grad, när det kommer till hur 

spelaren upplever spelet. Respondent B och D var särskilt noggranna med detta och ansåg att 

om inte spelet har bra nog grafik så blir spelet helt ointressant, och förlorar därmed även sin 

mening. Därför har alla de äldre spelen automatiskt det svårare än de nyare, då de generellt 

sett alltid lider av föråldrad grafik. Detta är också en anledning till att jag plockar bort grafik-

avsnittet från huvudanalysen. Grafiken blir som ett ofarligt realistiskt inslag, då den inte 

påverkar spelmekaniken på något sätt. 
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5.4 Bias 

Som vi kan se genom att studera resultatet så spelar bias en stor roll för hur mycket mening ett 

spel kan ge en person. Bias är det synsätt och de värderingar som en person erhåller, baserat 

på tidigare livserfarenhet. Detta är något som Wilcox-Netepczuk också nämner i sitt arbete. ” 

Even with games they have never played before, if they know the genre, or perhaps have seen 

trailers or read reviews, they will have a projection they will use to interpret this world”. I 

mitt arbete är detta återigen som mest synligt i Call of Duty-intervjuerna, då både respondent 

A och B var väldigt bestämda med vilken version som de föredrog. Respondent B erkände även 

att hon hade en viss bias mot originalspelet på grund av tidigare erfarenheter. Har en person 

bestämt sig redan på förhand för att inte tycka om spelet så är det väldigt svårt att göra det 

också. Problemet när någon erhåller en så tydlig bias är att det inte ger en rättvis bild över 

spelets kvalitéer och brister. Respondent A och B svarade som sagt helt olika på fråga tolv om 

feedback. Respondent A som föredrog det första spelet ansåg att feedbacken när en fiende blev 

skjuten var mycket tydligare i originalspelet, medans respondent B som föredrog Ghosts ansåg 

att feedbacken när en fiende blev skjuten var mycket tydligare i det nyare spelet. Då jag inte 

har tillgång till spelet längre är det svårt att avgöra vem av dem som har rätt, men jag förmodar 

att sanningen ligger någonstans där emellan: att båda spelen har en mycket likartad feedback. 

Detta visar dock tydligt på hur mycket bias betyder och att det helt kan förblinda en från 

sanningen. 

6. Diskussion 

6.1 Slutsatser 

Min grundfråga i detta arbete gällde vilken påverkan som realism har på spelupplevelser. Vad 

kan vi då dra för slutsatser av alla insamlad och nu också analyserade data? Estetiskt sett kan 

vi konstatera att realismen är mycket viktig. Att upplösning och grafik är snygg och trovärdig 

är en mycket viktig faktor som har väldigt stor påverkan på spelupplevelsen. Ibland är det till 

och med en avgörande kraft som bestämmer om spelet är meningsfullt nog att spela eller inte. 

Genom att ha snygg och trovärdig grafik så påverkas spelaren positivt, då det både bidrar till 

mer inlevelse och är behagligare att titta på. Naturligtvis anser inte alla att grafiken är lika 

viktig. Som vi ser på resultatet från en debatt på debate.org, angående huruvida grafik spelar 

roll i datorspel, så anser 59% att grafik spelar roll, samtidigt som de resterande 41 anser att det 

inte gör det. Här måste vi dock räkna med enorma gråzoner, då frågan är svår att besvara med 

ett simpelt ja eller nej. På både ja och nej-sidan är argumenten ofta likartade: grafik spelar roll 

- till en viss del. Vissa hävdar dock att spelmekaniken och själva spelandet är det viktigaste. 

Rent realistisk spelmekanik har dock genom analysen visat sig vara något som är väl värt 

att offra för att i stället göra spelet mer användarvänligt, och vi ser hur vi rör oss mot en framtid 

där tillgängligheten är viktigare än realismen. Om sådant är fallet kommer vi förmodligen 

också se en ökning i simulatorspel, då bristen på realistiska inslag kommer att öka efterfrågan 

på denna allt mer sällsynta kvalité.  

Ljudet som jag valde att ha med som ett kriterium för realism, verkar inte ha särskilt stor 

betydelse, då inga av respondenterna reflekterade särskilt mycket över det eller upplevde några 
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större skillnader mellan äldre och nyare versioner. Detta kan naturligtvis haft att göra med att 

de olika versionerna av spelen är mycket likartade varandra, och att ljudet därför inte 

förändrats så mycket. 

Story var något som studerades för lite för att kunna dra några tydliga slutsatser om hur 

vida detta påverkade realismen. Det enda spel som hade en djupare story var Ghosts, vilket var 

något som respondent A ogillade och respondent B gillade. Detta kan tolkas som att realistiska 

spel inte nödvändigtvis fokuserar på storyn: det är den realistiska känslan man vill åt. Jag 

känner dock att för lite data samlats in för att kunna dra någon välgrundad slutsats utav detta. 

Respondent D tryckte på hur mycken hon gillade GRID-seriens möjlighet till 

”personalisering”, d.v.s. möjligheten till att skapa sin egen anpassade karaktär i spelet. Detta 

var något som hon ansåg var både realistiskt och gav mycket mening. Genom att ge karaktären 

hennes eget namn och ålder, kände hon att det verkligen var hon själv som satt i racerbilen och 

körde, vilket gav utökad inlevelse och därmed även realism. Personalisering av 

spelarkaraktärer är därför något som jag tror kommer att öka mer och mer i framtiden. Genom 

att tillåta sådana valmöjligheter kan även den som inte i vanliga fall skulle kunna identifiera 

sig med en spelkaraktär, som fallet var för respondent D, kunna skapa sin egen anpassade 

avatar och därmed också känna sig mer delaktig i spelvärlden. 

6.2 Metodkritik 

Något som jag blivit medveten om efter att ha arbetat med min insamlade data är att jag vid 

upprepade tillfällen har uttryckt mina egna åsikter om vissa av spelen, både under själva 

spelsessionerna och de efterföljande intervjuerna. Visserligen har det inte skett särskilt ofta 

eller under längre perioder, men det är ändå viktigt att ha detta i åtanke. Jag är fullt medveten 

om att detta inte borde ske, och att det kan påverka vad respondenterna tycker och säger. Till 

nästa arbete tar jag därför med mig dessa erfarenheter, och försöker ännu hårdare att hålla de 

personliga åsikterna inom mig. 

Jag är heller inte helt nöjd med urvalet av respondenter. Till att börja med anser jag att 

antalet var för lågt. Sex respondenter var verkligen minimum, och jag känner att om tiden och 

resurserna hade funnits hade minst nio respondenter varit mycket mer givande. Jag skulle 

också vilja ha större spridning bland respondenterna. Mitt mål innan arbetet var att ha 50% 

män och 50% kvinnor, vilket jag inte lyckades med. Av de sex personer som intervjuades var 

fyra män och två kvinnor. Jag skulle också velat ha större åldersspridning bland 

respondenterna. I nuläget var alla mellan 21 och 23 år gamla. Jag kände också alla deltagande 

respondenter mer eller mindre, och särskilt två av respondenterna kände jag mycket väl. 

Ett upplägg som jag anser hade gagnat undersökningen var om jag hade fått tag på tre 

specifika respondenter till varje spel: en som hade spelat spelet tidigare och gillade det, en som 

aldrig hade spelat det och var neutralt inställd till spelet, samt en som hade spelat det och inte 

gillade det. Hade jag använt mig av detta upplägg hade varje spel fått en mer rättvis chans att 

visa både sina kvalitéer och brister. I min nuvarande undersökning kände jag att 

respondenterna generellt sett hade för lite erfarenhet av spelen som användes. Jag själv har 

heller ingen erfarenhet av de spelade spelen, så risken finns att det görs orättvisa påståenden 

eller generaliseringar. Wilcox-Netepczuk (2013) lyfter ytterligare fram problematiken i detta 

upplägg med sitt uttalande: “This can be seen by the observation that most people, for the first 
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five or ten minutes of a video game, will be focused on learning controls and understanding 

the game mechanic. At a preliminary stage this is not immersion however, and often can be 

boring or confusing”. Att ha åtminstone en van respondent för varje spel hade därför känts 

bättre, då de inte behöver ta sig genom någon inlärningsprocess, utan kan uppleva total 

inlevelse redan från första början. 

När det kommer till de valda spelen har jag inte haft nog med tid för att hinna studera varje 

spel och deras mekanik i detalj. Därför är jag inget facit när det kommer till att avgöra huruvida 

vad respondenterna säger verkligen är objektivt sant när det kommer till spelmekaniken, eller 

om det bara är baserat på känslor eller bias. Hade jag haft mer tid att undersöka detta i detalj 

hade jag kunnat dra fler egna slutsatser. Nu måste jag lita på vad respondenterna säger och tro 

att detta är någorlunda sant. På ett sätt är detta dock positivt, då jag själv inte har tidigare 

erfarenheter och preferenser som påverkar vad jag tycker om spelen. 

Alla spel, utom NHL-spelen, spelades på en laptop med mus och tangentbord. Detta var ett 

aktivt val från min sida. Under min första observation lät jag respondent A välja mellan att 

använda mus och tangenter eller en spelkontroll. Respondent A valde mus och tangentbord, 

och därmed lades även grunden för hur de resterande respondenterna skulle få spela. Jag ville 

att spelupplevelsen skulle bli så likartad och rättvis som möjligt, så därför fick alla använda 

mus och tangentbord. I efterhand ångrar jag dock detta val, och anser att varje respondent 

borde fått chansen att själv välja typ av kontroll. Respondent D sade i intervjun att kontrollerna 

var besvärliga i GRID, och att det varit lättare om hon fått använda en handkontroll med 

styrspak, då detta gör manövreringen mindre direkt. Dessutom fick respondent E och F 

använda handkontroll, men detta just för att det inte fanns något annat val då NHL spelades 

via Xbox 360 och Xbox One. 

6.3 Framtida forskning 

För framtida forskning så tror jag att ett likartat upplägg som jag använde i mina 

undersökningar skulle fungera, dock med vissa betydande förändringar. Likt som jag nämnt i 

avsnittet om metodkritik så tror jag starkt att en större och mer varierande mängd 

respondenter skulle behövas för ett mer utarbetat och trovärdigt resultat. Definitivt borde det 

finnas respondenter med olika nivåer av erfarenhet, för att undvika ett ensidigt resultat. Jag 

tror också att en större mängd spel och serier skulle behöva analyseras för att komma fram till 

mer värdefulla data. Istället för att jämföra äldre och nyare spel inom en enstaka genre vore 

det intressant att undersöka hur realismen skiljer sig mellan olika spelserier inom samma 

genre. Hur skiljer sig exempelvis realismen mellan det nyaste Call of Duty och det nyaste 

Battlefield, och vilken av dess två typer av realism föredrar spelarna? 

Ett alternativt sätt skulle kunna vara att använda ett stort antal enkäter (Preece et al., 2015), 

där respondenterna får svara på mycket riktade och relevanta frågor. Frågorna skulle kunna 

vara konstruerade kring olika scenarion, där svarsalternativen varierar mellan huruvida 

realism eller tillgänglighet är att föredra. Detta skulle på ett effektivt sätt visa vad den breda 

allmänheten föredrar, och var den rätta balansen ligger mellan de två fenomenen. Enligt Nord 

(2016) är detta ett fungerande sätt som ofta används för att mäta spelupplevelse. 

Jag anser att vidare forskning i ämnet skulle utöver att bidra till den ludologiska 

kunskapsbasen även kunna gagna spelutvecklare som är intresserade att skapa spel med 
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realistiska inslag. Då utvecklingen tycks röra sig bort från realism och istället omfamna 

tillgänglighet, är det viktigt att spelutvecklare vet hur de ska nå den rätta balansen mellan de 

två faktorerna. Detta beror såklart också på vilken publik utvecklarna riktar sig till. Är målet 

att göra en simulation behövs inte lika mycket fokus läggas på användarvänlighet. Men vill 

istället utvecklarna nå ut till en bredare publik är det viktigt att de känner till de aktuella 

trenderna och vet hur de ska förhålla sig till ett så riskabelt fenomen som realism. 
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8. Bilagor 

Semistrukturerad intervju – frågor  

1. Hur kändes det att spela de här spelen? Varför kändes det så?  

2. Upplevde du skillnader mellan de olika versionerna? Vilka?  

3. Vilket av de två spelen var roligast? Varför?  

4. Hade tidigare erfarenheter av spelet/liknande spel någon inverkan på dina val i spelet?  

5. Upplevde du spelen som verklighetstrogna? Varför?  

6. Om du jämför de båda versionerna, var någon av dem mer verklighetstrogen enligt dig? På 

vilket sätt uppfattade du den som mer verklighetstrogen?  

7. Vilken betydelse hade grafiken för spelupplevelsen? Påverkade den dina val i spelen?  

8. Vilken betydelse hade spelens karaktärer förspelupplevelsen? Påverkade dessa dina val i 

spelen?  

9. Vilken betydelse hade spelens miljöer för spelupplevelsen? Påverkade dessa dina val i 

spelen?  

10. Vilket av de två spelen hade bättre spelmekanik? Varför?  

11. Kändes valen i spelen meningsfulla? Vilket spel kändes mest meningsfullt att spela, och 

varför?  

12. Gav spelen den feedback som behövdes för att skapa en god spelupplevelse? Vilket spel 

gjorde detta på bäst sätt och varför? 

 


