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Abstract 
Immersion is a construct that measures how deeply engrossed a user is with any 
mediated situation. In the field of game design, immersion is a significant aspect of 
what makes a game enticing, and as such it is of pivotal importance to create and 
maintain it to keep the player’s mind off the real world while inside the confines of a 
game framework. According to the GameFlow theory, it is one of seven key tenets of 
evaluating and implementing a successful game design. Yet, certain multiplayer 
online games are designed in a fashion that in some cases seem to break immersion, 
where the player is frequently put out of action, sometimes for minutes on end. In this 
study, using online questionnaires, we discover that players, despite claims otherwise, 
seem to be in several ways affected negatively by this breaking of immersion. 
Building onto this, we offer possible immersion sparing game design solutions to be 
explored in future research. 
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1. Inledning 

Spelindustrins ekonomiska vinster och sociala spridning ökar årligen. Enligt en årlig 
statistikanalys så har spelindustrins omsättning mellan 1996 och 2010 ökat från cirka 18 
miljarder kronor till över 113 miljarder kronor (Entertainment Software Association, 2011). 
Att spela datorspel har enligt samma undersökning genomgått en social transformation från 
att vara sedd som en väldigt nischartad hobby till att vara en vardagsföreteelse för väldigt 
många människor. Undersökningen visar även att över 70% av alla hushåll i Nordamerika 
äger eller har tillgång till en spelkonsol, en dator och/eller en annan digital plattform som 
kan brukas i syfte att spela elektroniska spel. Ytterligare klargörs det att genusjämställdheten 
förbättras för spelare av tv- och datorspel: kvinnor över 18 år har ett nära tredubbelt större 
antal spelare jämfört med män under 17 år (37% mot 13%), något som går rakt emot den 
tidigare maximen att dylika aktiviteter främst är något som yngre män spenderar tid på.  

Att yngre män spenderar mycket tid på datorspel har varit en huvudvärk för mödrar och 
fäder över hela den utvecklade världen ända sedan de första hemdatorerna blev mer 
tillgängliga för allmänheten. Vad är det som gör att många av dem fastnar framför datorn när 
de spelar? Immersion är ett koncept som ofta dyker upp i spelsammanhang och handlar om 
en spelares grad av närvaro och engagemang i spelupplevelsen (Sweetser & Wyeth, 2005). En 
spelproduktion med en hög grad av immersion innebär att betraktaren med hjälp av tekniska 
och narrativa aspekter försjunker i upplevelsen och därmed “glömmer bort” sitt eget tillstånd 
i den fysiska världen (Brown & Cairns, 2004). En produktion med en låg grad av immersion 
misslyckas ofta med att förmedla illusionen av närvaro, vilket gör att betraktaren inte på 
samma sätt kan empatisera med handlingen och känna sig delaktig i den medierade 
situationen (Bracken & Skalski, 2010).  

Immersion kan brytas på olika sätt, ett uppenbart exempel är när man dör i ett spel. Något 
som blir allt mer populärt är att spela lagbaserade onlinespel, och som spelare i dessa 
virtuella världar finner man sig ofta i en situation där ens spelkaraktär dör. Detta kan vara 
frustrerande då man i de flesta fallen hamnar i en situation där man rycks ut ur 
spelupplevelsen, måste ta en timeout och till stor del blir fråntagen möjligheten till kontroll. 
Även om de allra flesta tv- och datorspel bygger runt karaktärsdöd som ett straff för en 
oförsiktig spelare, kan det kännas underligt att en del spelutvecklare väljer lösningar som i 
somliga fall bryter spelets immersion på ett så abrupt sätt, och fråntar spelare möjlighet till 
påverkan under en så pass lång tidsperiod, att de ofta väljer att lämna spelets ramverk tills 
dess att straffet är avtjänat. 

Hur betraktas denna straffsats av spelarna själva? Hur beter sig spelare medan de väntar 
på att få spela igen? Hur påverkar döden spelarnas attityd mot sina medspelare? Hur skulle 
man kunna förbättra förvaltningen av spelarnas immersion medan de väntar på att få deras 
spelkaraktär återupplivad? Detta är några av de frågor som vi ställt och vill söka svaren på. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och öka vår förståelse kring hur vissa 
onlinespel kommer undan med att till synes sätta immersionen i andra hand. Vi vill också 
visa på spelarnas åsikter angående och handlingar i samband med döden från en 
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immersionssynvinkel och utifrån döden som spelmekanik, samt om möjligt komma med råd 
och förslag på vad framtida spelutvecklare bör tänka på och implementera gällande 
avvägningen mellan dödsstraff och avbrott i immersion.  

1.2 Frågeställningar 
• Hur påverkas spelupplevelse och upplevd immersion av spelkaraktärens död? 
• Hur kan man förmildra dödens påverkan på spelupplevelsen och immersionen på ett bra 

sätt? 
• Vad har dödsstraffet som spelmekanik för implikationer för spelarnas attityd mot sina 

medspelare? 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom spelimmersion och onlinespel är så pass vida områden, och vårt examensarbete 
begränsas till tio veckors studier, så har vi valt att avgränsa oss till dödens påverkan på 
immersion inom en viss typ av onlinespel, så kallade MOBA-spel (Multiplayer Battle Online 
Arena). Dessa typer av spel har en tendens att implementera dödsstraffet som spelmekanik 
på ett sätt som helt stänger ute spelaren under en viss tidsperiod och på grund av  
detta anser vi att de är intressanta att undersöka utifrån ett immersionsperspektiv.
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2. Bakgrund 
Datorspel i allmänhet och onlinespel i synnerhet är en livsstil på framfart och en viktig källa 
till modern kultur. I detta avsnitt går vi kortfattat igenom onlinespelens historia och vår 
avgränsning mot subgenren MOBA. Vidare presenterar vi också relaterad forskning kring det 
något abstrakta begreppet immersion och förklarar hur den påverkas av döden i spel. 

2.1 Onlinespel & MOBA-spel 
Onlinespel är ett ämne som såg dagens ljus för ungefär 40 år sedan då universitetsstudenter i 
början av 70-talet använde skolornas primitiva PLATO-nätverk som plattformar till 
interaktiva chattrum. Dessa utvecklades i slutet av 70-talet och under 80-talet till så kallade 
MUDs, eller “multi user dungeons”, textbaserade rollspel i vilka spelare kunde interagera och 
äventyra med varandra. Under 90-talet växte intresset och marknaden för datorer markant. 
Grafiska spel som Doom introducerade entusiaster till möjligheterna med nätverksspelande 
över modem, och dess spirituella uppföljare Quake var ett av de första moderna actionspelen 
som byggdes runt multiplayerspelande istället för att, likt många andra spel, inkludera det 
som en eftertanke. Diablo, ett action-rollspel, var det första av många spel utvecklade av 
Blizzard som utnyttjade sig av battle.net, en integrerad onlinelobby som gav spelarna ett 
grafiskt interface med vilket de kunde hitta matcher och medspelare utan att behöva vara på 
samma nätverk eller ha vetskap om ip-adresser. Denna tjänst integrerades senare på samma 
vis i Blizzards Starcraft och Warcraft 3, och det är i dessa två spel, eller mer specifikt de 
möjligheter spelarna fick att skapa egna nivåer, som MOBA-genren uppstod ur. 

MOBA är en relativt ny term, mycket yngre än genren den beskriver. MOBA är en 
förkortning för “Multiplayer Online Battle Arena” och användes först av Riot Games, 
utvecklarna av League of Legends, i ett försök att separera från DotA. Valve, utvecklarna av 
DotA 2, skapade på samma sätt en egen genre: ARTS, eller “Action Real-time Strategy”. I 
slutändan är det bara två sidor av samma mynt, och inom ramen för detta examensarbete har 
vi valt att hänvisa till genren som MOBA, då det bättre beskriver det spel i vår undersökning 
som inte är en DotA-klon. 

Det hela började med Aeon of Strife, en användarskapad nivå till StarCraft. Istället för att 
som i sedvanliga strategispel ha full kontroll över sina resurser så fick spelaren istället bara 
kontrollera en enhet - hjälten. Denna hjälte, tillsammans med alla lagmedlemmars hjältar, 
ställs inför uppdraget att besegra det andra lagets hjältar och förstöra den motsatta basen. 
Denna nivå återskapades i Warcraft 3 när det släpptes, och det är denna version som lade 
grunden för MOBA-genren som vi känner den idag. 

2.2 Immersion 
En väldigt betydande del av en spelproduktion är att kunna fånga spelarens uppmärksamhet 
till en grad som innebär att denne känner sig helt närvarande i spelet (Brown & Cairns, 
2004). Immersion är den term som mäter denna grad av närvaro och det finns mycket 
tidigare skrivet kring detta - vad det innebär och hur man uppnår det. Carr (2006) menar till 
exempel att immersion huvudsakligen kan kategoriseras in i två kategorier: perceptuell och 
psykologisk. De forskare som ser på immersion som en perceptuell företeelse hänvisar till 
immersion som ett sätt att mäta till vilken grad en teknologi (till exempel virtuell verklighet) 
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eller upplevelse engagerar en användares sinnen. De som istället ser på immersion som ett 
psykologiskt fenomen lägger större vikt på de kognitiva funktionerna i ett spel och använder 
begreppet i en kontext gällande hur pass mentalt engagerad man är i spelvärlden (Jennett et 
al, 2009). Det synsätt på immersion som vi delar och utgår ifrån i vår studie är det senare, 
som ett psykologiskt fenomen. Denna åsikt delas även av Bracken & Skalski (2010) som 
föredrar att hänvisa till begreppet som “presence”, eller närvaro, på följande vis: 
 

In simple and somewhat limited terms, the essence of presence is often described as 
the perception of non-mediation (Lombard & Ditton, 1997). Presence can be 
understood as a psychological state in which a user’s subjective experience in a 
mediated environment is shaped by technological features of the environment in ways 
that are not readily apparent to the user. (Bracken & Skalski, 2010, s. 87) 

 
Rumslig närvaro är en term som hänvisar till känslan av att vara inne i en medierad miljö 
(Bracken & Skalski, 2010). De vanligaste sätten att avgöra nivån av den rumsliga närvaron är 
graden av interaktivitet - till vilken grad användarens sinnen aktiveras samt hur naturligt 
information kan förmedlas till dessa. Bracken & Skalski menar att användarens intresse för 
den medierade miljön samt dennes förmåga att ta till sig sinnesintryck också spelar in i 
ekvationen. Detta tyder på en implicit korrelation mellan användarens intresse och nivån av 
immersion, det vill säga att en bruten immersion kan vara ett resultat av ett avtagande 
intresse för den medierade situationen. 

Bracken & Skalski går vidare till att berätta om så kallad social närvaro, och den definieras 
som känslan av att vara tillsammans med andra sociala varelser, oavsett om de är i ens 
omedelbara fysiska närhet eller inte.  De redogör också för att forskning i ämnet visar på att 
individer inom den sociala närvarons förutsättningar applicerar samma interpersonliga 
värderingar inom den medierade upplevelsens ramverk som de skulle ha gjort i verkligheten - 
det vill säga att de strävar mot att agera på ett sätt som stämmer överens med den sociala 
normen. Vidare så spekuleras det att ens motpart måste vara kapabel att observera, förstå 
och anpassa sig efter användarens aktioner för att en social närvaro ska uppstå. 
 

[...] people want connection more than any other experience. Placing more than one 
person in a virtual world may be an easy way to induce a sense of presence 
regardless of the other perceptual features of the world. (Heeter, 1992, s. 262) 

 
Heeters ord beskriver vikten av social närvaro för att skapa immersion. Då det är ett 20 år 
gammalt citat är det inte sannolikt att Heeter talade om MOBA-spel, men grundprincipen är 
densamma. Citatet klargör och beskriver vikten som den sociala närvaron har i virtuella 
världar. 

På grund av att immersion som begrepp används olika beroende på forskningsområde och 
kontext genomförde Brown & Cairns (2004) intervjuer med ett antal spelare för att få en 
djupare insikt i termens betydelse i förhållande till spel. Deras resultat stöder till stor del det 
psykologiska synsättet att immersion beskriver hur pass involverad en spelare är i 
spelupplevelsen. De utrönade tre nivåer av immersion: engagemang, försjunkenhet och 
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fullkomlig immersion (vår översättning), där beskrivningen av den sistnämnda ter sig väldigt 
lik konceptet flow (Csikszentmihalyi, 1990). Flow kan beskrivas som ett tillstånd där en 
individ  helt absorberas i en uppgift i vilken tidsuppfattningen förvrängs och de 
grundläggande fysiska behoven  till stor utsträckning glöms bort. Tillståndet har vissa 
paralleller med begreppet immersion i den utsträckning att uppmärksamhet krävs, 
tidsuppfattningen förändras och jaget går förlorat (Brown & Cairns, 2004). Till skillnad från 
flow, som utgår från ett fridfullt tänkesätt, är dock immersion mycket mer emotionellt laddat, 
både positivt och negativt (Jennett et al., 2008). 

Utifrån det som Csikszentmihalyi (1990) skrev om flow tog Sweetser & Wyeth (2005) fram 
en modell för hur man kan utvärdera spelupplevelser kallad GameFlow. Ett av de sju 
elementen i GameFlow är immersion och uppnås inom modellen genom fyra 
nyckelprinciper:   
 
• Spelare bör bli mindre medvetna om sin omgivning 
• Spelare bör bli mindre medvetna om sitt jag och sina vardagliga problem 
• Spelare bör bli emotionellt investerade i spelet 
• Spelare bör känna ett instinktivt engagemang i spelet 
 
När man som spelare väl är inne i spelet, är man närvarande, har en bra förståelse för 
kontrollerna, är engagerad och involverad; man vill inte bli utryckt ur upplevelsen (Rouse, 
2001). Vad händer då när man som spelare gör ett misstag som leder till döden, och vilken 
påverkan får detta på ens grad av immersion? 

2.3 Döden som spelmekanik 
Döden som straff är en vanlig företeelse inom tv- och datorspel, och det finns lika många 
åsikter som det finns alternativ angående implementationen av detta straff. Historiskt sett 
har död i spel handlat om extraliv, checkpoints och game over, men många samtida speltitlar 
har innoverat hur döden och dess påföljder hanteras. 

I indiespelet Braid hanteras döden som en integrerad del av spelupplägget genom att ha 
designat spelet kring en tidsmekanik som innebär att spelaren när som helst kan spola 
tillbaka i tiden. Detta används inte heller bara för att undvika döden utan också för att lösa 
problemen spelaren ställs inför genom hela spelet. Detta är ett exempel på ett nyskapande 
sätt att hantera döden: spelaren behöver inga extraliv och blir inte straffad för att utforska 
olika alternativ, men det allra viktigaste är att immersionen aldrig bryts som en konsekvens 
av döden. 

I grund och botten är döden i spel kopplat till misslyckande och vilken typ av 
konsekvenser en speldesigner valt att påtvinga spelaren. Rouse (2001) påpekar att spelare 
tenderar att ogilla spel som inte är utmanande nog - spelaren förväntar sig att stundvis 
misslyckas. De vill dock inte misslyckas på grund av brister i speldesignen, utan på grund av 
sina egna tillkortakommanden. Rouse påpekar att spelarna efter ett misslyckande också 
omedelbart vill kunna förstå varför det inträffade och hur de bör ändra sitt tillvägagångssätt 
för att lyckas. 
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Tidigare forskning har undersökt implementationen av dödsstraff i spel och dess 
implikationer, relaterat till spelarnas generella upplevelser av spelvärlden. I en 
litteraturstudie av Klastrup (2006) beskrivs svårigheten för speldesigners att utforma ett 
rimligt straff för en spelare som misslyckats: 
 

They are facing the challenge of providing some form of death penalty which on one 
hand has to be severe enough that it results in a certain excitement, in that players 
take it seriously and will play strategically to avoid it. On the other hand they must 
not make it so harsh that players are scared away from the game at an early point in 
the game. (Klastrup, 2006, s. 3) 

 
Klastrups citat tyder på att många speldesigners upplever en svår balansgång i avvägningen 
mellan dödsstraffets påföljder och spelarens immersion. Att bli utryckt ur spelupplevelsen 
och få ett avbrott i immersionen kan ske på många olika sätt. De flesta är uppenbara, till 
exempel att man på något sätt påminns om att man bara spelar ett spel. Beroende på hur 
dödsstraffet är implementerat kan speldesignern minimera påverkan av spelarens 
immersion. 
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3. Metod 

För att måla upp en bättre bild av vår frågeställning presenterar vi nedan våra tre 
studieobjekt lite mer ingående. Därefter går vi vidare till att förklara vårt val av metod, urval 
av respondenter samt hur vi genomförde våra undersökningar. Avslutningsvis diskuteras 
metod- och källkritik. 

3.1 Spelbeskrivningar 
DotA 2 - eller Defense of the Ancients 2 - är ett så kallat MOBA (eller Multiplayer Online 
Battle Arena), där två femmannalag startar på varsin sida av spelfältet och har som 
huvudsyfte att kämpa sig över kartan för att förstöra det andra lagets bas. För att uppnå detta 
väljer och kontrollerar varje spelare en av dryga hundratalet valbara hjältar. Dessa hjältar har 
olika roller i laget men få matcher kan vinnas utan ett välbalanserat lag som till största 
möjliga mån samarbetar väl genom hela spelet. Spelet, som har sin grund i en 
användarskapad modifikation på Blizzards Warcraft 3, styrs som de allra flesta RTS-spel 
(eller Real Time Strategy) via ett top-downperspektiv där man överskådar spelplanen från ett 
fågelperspektiv och utdelar kommandon med sin muspekare. 
 

 

Figur 1. Skärmdump från DotA 2. 

I grund och botten är DotA 2 ett klassiskt rollspel där ens hjälte samlar erfarenhetspoäng för 
att låsa upp nya färdigheter samt guld för att införskaffa bättre utrustning. Varje lag har 
också hjälp av periodiskt frammanade datorstyrda varelser som vandrar längs en av tre vägar 
till motståndarnas bas för att låsas i strid med det andra lagets motsvarigheter. På varje av de 
tre vägarna finns det även tre kraftfulla försvarstorn som lagen måste förstöra i ordning för 
att kunna nå motståndarnas bas. En match i DotA 2 kan ta allt mellan 20 och 80 minuter att 
spela klart, men den genomsnittliga matchen är avgjord efter 40 minuter.  
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När en spelares hjälte dör i DotA 2 så måste man vänta en tidsperiod för att hjälten ska 
återupplivas i den egna basen. Denna tidsperiods längd är beroende på vilken 
erfarenhetsnivå hjälten har erhållit och blir därmed längre och längre i takt med att matchen 
fortgår.  

Då DotA 2 inte släppts till allmänheten än utan testas i en stängd beta så är det svårt att få 
fram exakta nummer på hur många som spelar och hur ofta det spelas, men enligt en 
inofficiell källa1 så finns i skrivande datum i snitt över 30000 spelare uppkopplade mot 
spelets servrar.  

Speldesignmässigt har DotA 2 nästan inga skillnader mot sin föregångare, DotA, men det 
beror mycket på att det egentligen bara handlar om en modern omarbetning. 

Bloodline Champions - eller BLC - är ett arenabaserat player vs. player-spel där varje 
spelare väljer mellan ett fyrtiotal hjältar, eller “bloodlines”, för att sedan slåss mot det andra 
laget. Spelaren ser sedan spelarenan uppifrån och styr sin hjälte genom en kombination av 
tangentbord och mus vilken innebär att alla färdigheter och attacker måste siktas manuellt. 
Detta bekämpar ett vanligt klagomål inom liknande spel, att utkomsten av en match till för 
stor del beror på tur.  

Varje hjälte, eller “bloodline”, tillhör en av tre roller, och genom att bygga ett starkt lag 
som kompletterar varandras svagheter har man störst chans till seger.  

Som spelare hittar man matcher genom att antingen skapa en egen spellobby eller genom 
att ställa sig i ett automatiserat kösystem. Det är möjligt att utöva dueller spelare emellan 
men vanligast är att spela lagmatcher När man kommit in i en lobby får man en stund på sig 
att tala ihop sig med sitt lag om vilka hjältar man ska välja för att sedan komma direkt in i 
spelarenan. 

Väl inne i arenan börjar lagen på varsin sida av kartan för att sedan mötas i mitten och 
slåss. Rundan varar tills ett av lagen är döda, vilket aldrig är längre än ett par minuter då en 
giftgas sprider sig och tvingar de överlevande spelarna mot mitten. Efter varje runda dröjer 
det drygt 10 sekunder innan nästa runda påbörjas, och först till ett utsatt antal poäng, eller 
rundor vunna, vinner matchen. 

Det finns vissa rollspelselement i Bloodline Champions, men ingen egentlig 
karaktärsutveckling som markant påverkar spelarnas styrka. Spelet är ett så kallat Free to 
play-spel, det vill säga att det är gratis att spela till en viss utsträckning, men om man vill ha 
tillgång till specifika hjältar måste man låsa upp dem, antingen genom att vinna spelvaluta 
genom att göra bra ifrån sig i spelet eller genom att köpa den för riktiga pengar.  

Bloodline Champions släpptes tidigt 2011 och har en relativt liten användarbas om man 
jämför med de större spelen i genren.  

 
 
 
 
 
 
 

1 http://van.ayz.pl/inne/d2.php?view=all 
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Figur 2. Skärmdump från Bloodline Champions. 

League of Legends - eller LoL - är ett MOBA-spel inspirerat av Defense of the Ancients. 
Spelupplägget är nästan exakt det samma som i DotA - fem spelare på varje lag, tre vägar till 
motståndarens bas, datorstyrda motståndare som kommer i vågor och en 
karaktärsprogression som består av att samla guld och erfarenhetspoäng. Den största 
skillnaden ligger i spelets distributionsmetod, vilket inte har någon relevans för detta 
examensarbete. Värt att nämnas är dock spelets användarbas som enligt utvecklarnas utsago 
överstiger 13 miljoner unika spelare varje månad. En siffra som, ifall den är sanningsenlig, 
gör LoL till det överlägset mest spelade MOBA-spelet i världen. 
 

 

Figur 3. Skärmdump från League of Legends. 
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3.2 Val av metod 
Det samhällsvetenskapliga utformandet av den kvantitativa forskningsmetoden är lånad från 
naturvetenskaperna och bygger på att samla kvantifierbar data för att påvisa trender och 
statistik (Holme & Solvang, 1996). Den kvantitativa metoden ses historiskt som den enda 
riktigt vetenskapliga metoden för datainsamling. Kvantitativ data är data som är mätbar och 
baserad på siffror, eller som enkelt kan tolkas i sådana (Rogers et al., 2011). 

Kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet (Holme & Solvang, 
1996). Kvalitativ data uttrycks inte i numeriska termer utan innefattar sådant som 
exempelvis beskrivningar och citat från intervjuer (Rogers et al., 2011). Förespråkare av den 
kvalitativa metoden hävdar att man som forskare måste sätta sig in i sitt subjekts tankesätt 
och kunna förstå och analysera dess värderingar för att på så vis skapa sig en mer nyanserad 
bild av verkligheten (Holme & Solvang, 1996). Holme & Solvang påpekar även att den 
kvalitativa metoden tillåter modifiering av frågeställningar även inne i insamlingsprocessen 
vilket kan vara väldigt användbart då man kan förbättra undersökningen i takt med att ens 
grundläggande förståelse för ämnet ökar. Denna flexibilitet kan dock göra det svårare att 
analysera resultat respondenter emellan. 

Vår undersökning åsyftar att öka vår förståelse om MOBA-spel och immersion. Vi vill 
huvudsakligen veta hur spelupplevelsen och den upplevda immersionen påverkas av 
spelkaraktärens död. För att optimera utfallet av vår undersökning insåg vi att en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt vore föredragbart för att täcka 
alla baser. 

Webbenkäter är enligt Rogers et al. (2011) bra för att nå ut till en stor, geografiskt utspridd 
population (och därmed snabbt kunna samla in stora mängder data) och kan antingen 
spridas via e-post eller som en webbsida. Fördelen med e-postenkäter är att man får större 
kontroll över urvalet av respondenter, men webbsideenkäterna är oftast långt mer 
avancerade vad gäller formatering, möjliga svarsalternativ och interaktivitet. Dessutom 
menar Rogers et al. (2011) att svarsuppsamlingen är mycket mer organiserad på 
webbsideenkäter då de lagrar all data i databaser vilket möjliggör en kontinuerlig och 
strukturerad analys i mycket större utsträckning än sitt e-postbaserade dito. Vi valde att 
använda oss av webbsideenkäter med både öppna och slutna frågor och på så sätt få in både 
kvalitativa och kvantitativa svar. Jennett et al. (2008) menar att immersion kan mätas 
subjektivt med enkätundersökningar, och detta stödjer också vårt val av metod. 

3.3 Urval 
Vi valde att anamma ett icke-sannolikhetsurval (Aczel, 1999) då vi skapade användare på ett 
antal forum där vi efter en kort introduktion uppmanade läsaren att fylla i enkäten via en 
hyperlänk. Eftersom de enda kriterierna för att få fylla i enkäten var att för det första se vår 
forumtråd och för det andra ha ett intresse av att dela med sig av sina åsikter så skulle man 
också kunna säga att det mer specifikt handlar om ett konsekutivt urval (Aczel, 1999), där 
alla som kom i kontakt med enkäten under vår undersökningsperiod blev uppmanade att 
svara på den. Under två veckors tid fick vi in sammanlagt 602 svar fördelat över de tre olika 
enkätundersökningarna. 
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För DotA 2 länkade vi till enkäten på forumen till webbsidorna PlayDota2, GosuGamers3 och 
Svenska Magic4. För Bloodline Champions länkade vi enkäten enbart på spelets 
huvudforum5, och för League of Legends länkade vi den på forumet Mobafire6 då man inte 
kunde posta på spelets officiella forum innan man hade uppnått ett visst antal spelade 
matcher. 

3.4 Genomförande 
När vi kommit fram till att webbenkäter med en blandning av kvantitativa och kvalitativa 
frågor var det rimligaste sättet för oss att inom tidsramen för examensarbetet generera 
användbar data var det relativt okomplicerat att hitta en passande enkättjänst. Vi valde 
SurveyMonkey7, som enligt utsago var en av de ledande tjänsteleverantörerna för 
webbaserade enkätlösningar. Enkäten (och senare, enkäterna) skrevs på engelska eftersom 
det medförde en möjlighet att nå ut till många fler potentiella respondenter. Vi hade som 
utgångspunkt att frågorna skulle vara begripliga och enkla att tolka. I den första delen 
frågade vi om spelarnas kön, ålder och spelerfarenhet. Den andra delen bestod av 
kvantitativa frågor, som besvarades på en femgradig Likertskala (Rogers et al., 2011). Dessa 
frågor angick främst spelarnas attityd mot vissa dödsrelaterade fenomen i de olika MOBA-
spelen. Den tredje delen bestod av fritextbaserade kvalitativa frågor om bland annat 
spelarnas synsätt på döden som spelmekanik.  

Den första enkäten vi skapade angick DotA 2 och hade som huvudsyfte att utröna utifall 
vårt ämnesområde var rättfärdigat, det vill säga om respondenterna också kände att det 
fanns ett problem med att döden som straff berövade dem alltför mycket kontroll, eller att 
avbrottet förflyttade dem ut ur spelupplevelsen på ett negativt sätt. 

Efter att ha utfört den första undersökningen (bilaga 1) var det tydligt att ett ensamt spel 
inte skulle ge oss det informationsunderlag vi behövde för att cementera vår förståelse för 
resultatet, och det var därför vi valde att gå vidare med processen och undersöka fler spel i 
genren. Den andra enkäten angick spelet Bloodline Champions, ett spel i MOBA-genren som 
till upplägget är väldigt olikt DotA. Det är också en “Multiplayer Online Battle Arena”, men 
varje match är uppdelad i mycket kortare segment (2-5 minuter) än DotA, vars matcher kan 
pågå i upp till 70 minuter. Spelet går inte heller ut på karaktärsutveckling, och om man dör så 
kan man bli återupplivad av en lagmedlem - en relativt stor kontrast till DotA där man som 
bäst kan spendera ett stort antal guldmynt (spelets interna valuta) för att komma tillbaka 
tidigare. Vid detta laget hade vi köpt en premiumtjänst hos SurveyMonkey vilket innebar att 
vi fick tillgång till analys av alla inkomna svar samt möjligheten att ställa fler än tio frågor i 
samma enkät. Detta till trots höll vi oss till i stort sett samma upplägg på enkäten (bilaga 2),  
med skillnaden att vi fick utrymme att separera frågorna som behandlade personliga 
uppgifter såsom egen spelfärdighet och hur länge de spelat. Vi ville helt enkelt avgöra om 

 
2 http://www.playdota.com 
3 http://www.gosugamers.net 
4 http://www.svenskamagic.com 
5 http://www.bloodlinechampions.com 
6 http://www.mobafire.com 
7 http://www.surveymonkey.com 
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Bloodline Champions snabbare, mer actionorienterade spelstil skiljde sig mot DotA angående 
hur spelarna beter sig efter att deras spelkaraktär dött. 

Den tredje enkäten (bilaga 3) undersökte spelet League of Legends, ett spel som till 
upplägget nästan är identiskt med DotA. I denna enkät omformulerade vi  frågan “The game 
mechanic of waiting up to 100 seconds for my hero to respawn is reasonable.” till att lyda 
“The game mechanic of waiting up to 100 seconds for my hero to respawn is unreasonable.”, 
detta för att hålla enkätens svarsmönster uniformt. Vi lade också till fritextfrågorna “When 
do you feel the most aware, involved and engaged in the game?” och motpolen “When do you 
feel the least aware, involved and engaged in the game?” för att få en bättre kvalitativ bild av 
hur respondenterna resonerade och få en djupare insikt i spelarnas syn på upplevd 
immersion. 

När undersökningarna var avslutade så analyserade vi resultaten utifrån våra 
frågeställningar med ett tillvägagångsätt som hade inslag av både kvalitativ och kvantitativ 
analysmetodik. Ett vanligt misstag är att dra slutsatser och göra resultattolkningar som går 
utöver vad den insamlade datan kan stödja (Rogers et al., 2011), och vi har därför varit noga 
med att inte gå i den fällan. Vissa fritextsfrågor analyserades, förutom på det sedvanliga 
kvalitativa sättet, också kvantitativt för att identifiera hur stor andel av respondenterna som 
hade liknande svar. På samma vis har vi förutom att analysera svaren på Likertfrågorna 
kvantitativt också gjort vårt bästa för att tolka dem genom en kvalitativ lupp. Detta gjordes i 
intresse av att skapa en bättre helhetsbild över resultatens betydelse. 

3.5 Metod- och källkritik 
Problematiken med enkätundersökningar är att reliabiliteten är svårgaranterad. Däremot 
kan man tydligt se indikationer, trender och mönster (Holme & Solvang, 1996), och det är 
dessa vi vill visa på och analysera i syfte att utröna vårt kunskapsbidrag. 

Ett problem var att hitta en mer rättfärdigad urvalsmetod än det konsekutiva urvalet. I ett 
så nischat ämne som “Immersion inom MOBA-spel” så ter sig dock det enda möjliga sättet 
att skaffa nog med respondenter att hitta internetforum som kretsar kring spelen i fråga, 
länka till webbenkäten och hoppas att alla som väljer att svara är någorlunda insatta i spelets 
mekaniker. Att denna metod ingår under den lite stigmatiserade urvalsmetoden “icke-
sannolikhetsurval” är olyckligt, men vi är medvetna om dess statistiska svagheter och har 
utgått från dessa när vi senare analyserade den insamlade datan. Det konsekutiva urvalets 
svagheter ligger i att det av naturen är mottagligt för trender, det vill säga att resultaten kan 
vara färgade av relaterade händelser som pågått under undersökningens relativt korta 
tidsram (Aczel, 1999). Vi är dock inte medvetna om några kontroversiella förändringar i 
spelens respektive sociala sfärer som skulle kunna ha nämnvärd påverkan på resultaten.  

Holme & Solvang (1996) beskriver också att en forskare kan finna svårigheter i att 
omvandla vissa abstrakta frågeställningar till kvantifierbara svarsalternativ. Detta problem 
tydliggjordes för oss väldigt snabbt, då vi ställdes inför följande fråga: hur ska vi hitta 
kvantifierbara uttryck för graden av immersion som en spelare upplever? Detta var dock inte 
speciellt svårlöst då vi kunde använda Likertfrågor för att definiera graden av respondentens 
medhållande, oavsett hur abstrakt frågan visade sig vara. Det var också en del som tolkade 
våra kvalitativa frågor på olika sätt, vilket medförde att vi inte alltid kunde få en bra överblick 
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över vilka åsikter som faktiskt var rådande bland populationen. På detta vis fick vi dock in en 
hel del oväntade svar som ibland fick oss att tänka till och omvärdera situationen. 

För att främja tillförlitligheten av vår undersökning har vi valt att utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt och noggranna jämförelser kondensera kunskapen från ett antal 
vetenskapliga artiklar i syfte att redogöra en överskådlig och tydlig bild av immersion.  

På grund av ämnesområdets relativt unga ålder kommer vissa källhänvisningar i detta 
examensarbete från internet. Leth och Thurén (2000) menar att internet öppnar nya 
möjligheter för vetenskapliga studier men poängterar att man ska vara noga med att värdera 
informationen med traditionell källkritik. Vi har till exempel i vår inledning presenterat en 
undersökning utförd av Electronic Entertainment Association (2011). Denna undersökning är 
finansierad av lobbyister från de största företagen i spelindustrin, men vi har inte fått några 
indikationer på att den statistik de visar är osann. Tvärtom har en del vetenskapliga artiklar 
inom forskningsområdet använt den som referens och därför väljer vi också att hänvisa till 
den. 
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4. Resultat och analys 

Nedan följer en redogörelse för resultaten och den efterföljande analys av de svar som vi fick 
in i våra webbenkätundersökningar. I analysen försöker vi sammanfatta och få de mest 
betydelsefulla åsikterna utkristalliserade. Slutprodukten av vår analys är en uppfattning i 
stort om dödens påverkan på immersion i multiplayerspel online. Resultatet ska inte ses som 
representativt för onlinespelare i allmänhet eftersom urvalet av enkätdeltagarna är 
okontrollerat. I de textavsnitt som omges av hakparenteser har vi förtydligat vad 
respondenterna menar i sitt uttalande och i några fall förklarat facktermer som vi misstänker 
kan vara svåra att förstå. En del av dessa citat har vi också grammatikkorrigerat för bättre 
läslighet, men vi vill understryka att vi hållit integriteten av respondentens åsikt i första hand 
genom hela processen.  

4.1 Enkätresultat - DotA 2 
I vår första enkätundersökning deltog 421 personer. 323 personer besvarade hela enkäten 
vilket gav en svarsfrekvens på cirka 76 procent. En överväldigande majoritet av 
respondenterna var män i åldersgruppen 16-25. De allra flesta hade spelat DotA eller andra 
liknande MOBA-spel i minst 2 år, och på en skala mellan 1 och 10 ansåg sig deltagarna besitta 
en spelskicklighet på 7 i genomsnitt. Hela enkäten återfinns i bilaga 1. 

På det inledande påståendet att spelupplevelsen försämras när ens spelkaraktär dör (se 
figur 4) instämde 25% av de tillfrågade. 36% ansåg sig vara neutrala i frågan och 39% höll 
inte med om att spelupplevelsen försämras när man dör. 

Nästa fråga som vi bad spelarna ta ställning till var om de upplever att attityden gentemot 
en lagmedlem påverkas negativt när denne dör i spelet (se figur 5). 30% höll med om detta, 
34% svarade neutralt, och 36% höll inte med. 

 

 

                Figur 4. Resultat av enkät 1, fråga 4                         Figur 5. Resultat av enkät 1, fråga 4 

68% höll med om att det var rimligt att få vänta upp till 100 sekunder för att komma tillbaka 
in i spelet igen efter att ens spelkaraktär dött (se figur 6). 18% ställde sig neutrala, medan 
16% inte höll med om att väntetiden var rimlig. 

På den sista frågan i denna del av enkäten kom vi med påståendet att de negativa 
effekterna av att dö i spelet kunde förmildras om det fanns ett sätt att bistå sitt lag medan ens 
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spelkaraktär var död (se figur 7). 46% instämde i detta, 23% var neutrala i frågan, och 31% 
höll inte med. 

 

 

               Figur 6. Resultat av enkät 1, fråga 6                           Figur 7. Resultat av enkät 1, fråga 7 

Under frågan som angick vad som var det mest irriterande spelmomentet kopplat till 
spelkaraktärens död var det väldigt många som uttryckte missnöje över väntetiderna. Svar 
som “Excessively long respawn times in late game” och “While your character is dead you 
might lose interest to the game” var vanligt förekommande bland enkätresultaten. 

Det fanns också många svar som hänvisade till attitydproblemen som uppstår till följd av 
karaktärsdöd: “Getting flamed. DotA culture” och “When you’re dead you pay more 
attention to what other people are doing, such as flaming, playing bad themself or just not 
doing what they should which could lead to anger. While alive it’s easier to keep a good 
attitude”. Samtidigt var det också väldigt många som ansåg att döden inte var ett problem 
överhuvudtaget - svar som “Negative penalty. You pay for your mistakes” och “It’s part of 
the game. Don’t whine about dying” förekom ofta. Ett antal svar i stil med “You cannot do 
something [anything] to help the team while dead” och “You can’t do anything when you’re 
dead” visade på somliga respondenters irritation med hur spelets upplägg begränsade deras 
kontrollmöjligheter. 

Nästa fråga undersökte vad DotA-spelarna gjorde medan de väntade på att få spela igen 
när deras spelkaraktärer dött. 99 av 287 svar, med andra ord en tredjedel av respondenterna, 
indikerade att de vid vänteperioder agerade på ett sätt som helt eller delvis avbröt deras 
immersion i spelvärlden. Utsagor i stil med “Do something else, like taking out the trash or 
surfing on the internet” och “Smoke, check out some videos, Facebook” fanns i rikliga 
mängder. De övriga respondenterna spenderade sin vänteperiod med att vanligtvis analysera 
matchens framfart och planera framtida aktioner: “I think of what went wrong and if 
possible I tell my team that I’m sorry if i did something wrong. I also think about if we have 
to change tactics or something” och “Go around the map, see whats happening to figure out 
where I have to go when I respawn” är exempel på detta. 

Den sista punkten på DotA 2-enkäten frågade respondenterna om, och i så fall hur, 
respawn-mekaniken3 i spelet kan förbättras. De allra flesta svaren pekade på att mekaniken 
var fullt tillräcklig och en produkt av år av balansarbete: “The current respawn mechanic 
[återskapandet av en enhet efter dess död eller förstörelse] is delicately and intricately 
woven into the game, you can not change it without breaking something else and so you 
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must be very careful. I believe the irritation for any player is far less when waiting for 
respawn time compared to being unable to end the game because respawn times are too 
low. Buy back [möjligheten att med spelvaluta betala för att återupplivas direkt] was nerfed 
[försämrad i syfte att balansera spelet] for this very reason” är ett av de mer utförliga svaren 
vi fick in angående detta. 

Det fanns dock en icke försumlig mängd respondenter som gav förslag på möjliga 
förbättringar. “Giving players who died a spirit unit which can act as a obs ward [observer 
ward, används för att få information om fiendens rörelser]” och det mindre ingående 
förslaget “Perhaps you could be useful while dead” visar på att det finns en del spelare som 
tänker utanför ramarna. En del andra hade inga direkt egna idéer, men ställde sig positiva till 
möjliga förändringar: “I’m satisfied with the current model, though I am always open to the 
idea of change”. 

4.2 Enkätresultat - Bloodline Champions  
Innan vi går in på resultaten av denna enkät vill vi påminna om att Bloodline Champions 
skiljer sig markant från de andra undersökta spelen då det är rundbaserat och har en kortare 
väntetid efter döden. I denna undersökning deltog 122 personer. 102  personer besvarade 
hela enkäten vilket gav en svarsfrekvens på ca 83 procent. Liksom vid den tidigare 
undersökningen var en stor majoritet av enkätdeltagarna män i åldersgruppen 16-25. De allra 
flesta hade spelat Bloodline Champions eller liknande spel i snitt 4 år, och på en skala mellan 
1 och 10 ansåg de sig ha en spelskicklighet på 7,5 i snitt. Hela enkäten återfinns i bilaga 2. 

På det inledande påståendet att spelupplevelsen försämras när ens spelkaraktär dör (se 
figur 8) instämde 21% av de tillfrågade. 34% ansåg sig vara neutrala i frågan och 45% höll 
inte med om att spelupplevelsen försämras när man dör. 

På frågan om spelarna upplever att attityden gentemot en lagmedlem påverkas negativt 
när denne dör i spelet (se figur 9) så instämde 20%. 30% svarade neutralt, och 50% ansåg att 
attityden inte påverkas på ett negativt sätt. 

 

 

              Figur 8. Resultat av enkät 2, fråga 5                         Figur 9. Resultat av enkät 2, fråga 6 

74% höll med om att det var rimligt att få vänta upp till 2 minuter för att komma tillbaka in i 
spelet igen efter att ens spelkaraktär dött (se figur 10). 14% ställde sig neutrala, medan 12% 
inte höll med om att väntetiden var rimlig. 
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Det avslutande påståendet i denna del av undersökningen var att de negativa effekterna av att 
dö i spelet kunde reduceras om det fanns ett sätt att bistå sitt lag medan ens spelkaraktär var 
död (se figur 11). 21% instämde i detta, 27% var neutrala i frågan, och 52% höll inte med. 
 

 

            Figur 10. Resultat av enkät 2, fråga 7                        Figur 11. Resultat av enkät 2, fråga 8 

Angående frågan om vad som var det mest irriterande spelmomentet kopplat till 
spelkaraktärens död, uppgav inte fullt lika många som i den första undersökningen att 
väntetiden var ett problem, men variationer av åsikten fanns att hitta även här. “Waiting for 
the round to finish so I can go out again”, “Waiting. I want to be able to play the game” och 
“The fact that I cannot play anymore” är ett antal responser som visar på att det finns 
sådana tankegångar även i Bloodline Champions. 

Respondenter som hänvisar till attitydproblem som uppstår i laget i samband med 
karaktärsdöd fanns även här: “Teammates that cause your death. Like those retards in dota 
style games that just ruin your game by being very very bad” är ett exempel på hur 
oförlåtande attityderna inom laget kan vara. Liknande attitydproblem går att tyda på i citaten 
“When people from the other team flames [kritiserar på ett okonstruktivt sätt] you because 
you failed or just lagged out” samt “After a team member dies, some players just give up 
and their morale/concentration drops because they think there is no chance of winning 
anymore, causing negative behaviour for the next rounds”. 

Även i denna spelundersökning var det väldigt många som ansåg att döden inte var ett 
problem, vilket visades på i svar som “Dying equals losing or failing, and it is annoying to 
lose or fail. However, compared to DotAlikes there is no lasting penalty to dying (you don’t 
have to keep playing while being underfarmed) so dying in BLC is less annoying than 
[dying in] those games”, en respons som även identifierar en av skillnaderna mellan vad 
dödsstraffet innebär i Bloodline Champions mot vad det innebär i DotA-spelen. Ännu en 
sådan tankegång kan skönjas i “I’m fine with not being able to do anything for 2 mins tops, 
it’s much better than games like League of Legends where you can die 6+ times a game and 
end up [waiting for] around 10+ minutes”. 

Andra respondenter gav förslag på förbättringar, till exempel “The lack of a ‘Kill cam’ 
option. I would like to see how it happened in slow motion in order to learn from it”. 

Den sista frågan undersökte vad Bloodline Champions-spelarna gjorde medan de väntade 
på att få spela igen när deras spelkaraktärer dött. 32 av 97 svar, återigen en tredjedel av 
respondenterna, indikerade att de vid vänteperioder agerade på ett sätt som helt eller delvis 
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avbröt deras immersion i spelvärlden. Tvetydiga utsagor i stil med “Tabbing out of the game 
to browse the web. If it is an intense match I look at the match from my  friend’s perspective 
and try to help them by saying things they maybe not recognize” och “Either watch the 
game if it’s exciting, but if it’s an inevitable lose/win I tab down to do other stuff on the 
internet” existerade i större utsträckning än i DotA-undersökningen.  

De övriga respondenterna spenderade sin vänteperiod med att analysera matchens 
framfart: “I cheer for my partners usually, and i “cross my fingers” to their performance 
while watching the fight. There is always hope to win, even outnumbered. Sometimes it’s 
exciting to watch” och “Observe my teammates, it’s as entertaining as playing” är exempel 
på detta.  

En spelare uttryckte sig lite misstroget på frågeställningen: “Observe the rest of the round. 
What do other people do? It’s infuriating when I resurrect someone and they’re afk [away 
from keyboard, fysisk eller mental frånvaro från spelvärlden]”. 

4.3 Enkätresultat - League of Legends 
I den tredje och avslutande enkätundersökningen deltog 59 personer. 48 personer besvarade 
hela enkäten vilket gav en svarsfrekvens på cirka 81 procent. Majoriteten av enkätdeltagarna 
var män i åldersgruppen 16-20. De allra flesta hade spelat League of Legends eller andra 
liknande MOBA-spel i minst 1 år, och på en skala mellan 1 och 10 ansåg sig deltagarna besitta 
en spelskicklighet på 7 i genomsnitt. Hela enkäten återfinns i bilaga 3. 

På påståendet att spelupplevelsen försämras när ens spelkaraktär dör (se figur 12) 
instämde 21% av de tillfrågade. 43% svarade neutralt, och 36% höll inte med om detta. 

30% höll med om att attityden gentemot en lagmedlem påverkas negativt när denne dör i 
spelet (se figur 13). 34% ställde sig neutrala i frågan, och 36% ansåg att attityden inte 
påverkas på ett negativt sätt. 

 

 

             Figur 12. Resultat av enkät 3, fråga 5                        Figur 13. Resultat av enkät 3, fråga 6 

Nästa fråga gällande huruvida det var orimligt att behöva vänta upp till 100 sekunder för att 
komma tillbaka in i spelet igen efter att ens spelkaraktär dött (se figur 14) instämde 31% av de 
tillfrågade. 21% ställde sig neutralt, medan 48% inte höll med om att väntetiden var orimlig. 
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På det avslutande påståendet att de negativa effekterna av att dö i spelet kunde förmildras 
om det fanns ett sätt att bistå sitt lag medan ens spelkaraktär var död (se figur 15) instämde 
50%. 22% var neutrala i frågan, och 28% höll inte med. 
 

 

             Figur 14. Resultat av enkät 3, fråga 7                        Figur 15. Resultat av enkät 3, fråga 8 

Den fråga som åsyftade att undersöka när spelare känner sig mest närvarande och involverad 
i spelet, besvarades ur ett antal olika perspektiv. Personen som skrev “Well, when I am alive, 
obviously. Usually [this happens] during lane phase when I am working closely with my 
partner, or when I am working hard to set up the perfect gank or initiation to a big 
teamfight” var ensam om att nämna “att vara vid liv” som en del av sin motivation. “During 
the starting 10 minutes. When everything is still toss-up and the next kill could tip the entire 
game in your favor” och “When I am in the fight and people listen to me” är två andra 
exempel på när spelare känner sig mest engagerade. 

Nästa fråga undersöker motsatsen till ovanstående fråga; när en spelare känner sig minst 
närvarande och involverad i spelet. Många svarade på liknande sätt: “When I am dead and 
most of the rest of my team is dead, so I can’t even do any directing of other players while on 
gray screen” samt koncisare svar såsom “When I am dead”. Förutom döden så är det också 
ett antal spelare som nämner attitydproblem, till exempel “When our team is uncooperative 
and bitch about everything and not focus on the game” och “If my teammates or opponents 
are trash talking, flaming or just being assholes”.  

I frågan om vad spelarna ansåg vara det mest irriterande spelmomentet kopplat till 
spelkaraktärens död hade vi i denna enkät förtydligat att vi förstod att döden är ett vanligt 
straff i datorspel. “You can’t contribute to the team by being dead” och “Dying sucks? You 
can’t fight and run around anymore” tycks ge ett konsensus av spelarnas åsikt om döden. 
Andra dödsrelaterade problem som kommer upp exemplifieras på följande vis: “The long 
spawn time at late game when games can easily be thrown” och “The long respawn times” 
visar på irritation med långa väntetider och svar som “The idiots that always yell at you 
when you die, even when it is by no means your fault” visar på attitydproblem till följd av 
dödsfallen. 

Den sista frågan i enkäten angick, precis som i de andra enkäterna, vad spelaren gör 
medan denne väntar på att återupplivas efter ett dödsfall. Av de 47 individer som svarade på 
denna fråga indikerade 17 av dessa, strax över en tredjedel, att de ofta fysiskt och/eller 
mentalt lämnade spelets ramverk i väntan på återupplivning. En respondent skriver följande: 
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“There are a few things I do while I am waiting to respawn. I might visit the washroom, 
browse through my cabinets for food, send a short text message on my cellular device, grab 
a drink, or simply chat with my teammates about what I should have done to prevent 
death”. En annan spelare är lite mer hjälpsam: “Help the team succeed by calling the shots 
from an “operator” standpoint (ping targetting important targets, watching over team 
mates, and alerting them to things that they may not see when immersed in a team fight, 
etc.)”. 

4.4 Analys 
Vår huvudsakliga frågeställning gäller hur spelupplevelse och upplevd immersion påverkas 
av spelkaraktärens död i MOBA-spel. I de genomförda enkätundersökningarna påvisas 
tydligt åsikter som pekar på att det finns vissa problematiska områden kring ovan nämnda 
frågeställning. 

Analysen av frågan om vad spelarna anser vara den mest irriterande aspekten av döden i 
spelet visade på att en väldigt stor andel spelare uttryckte en klar frustration över de långa 
väntetiderna i samband med döden. Även i spelet Bloodline Champions, som är rundbaserat 
och i regel har kortare väntetider efter det att man dött, uttryckte en del spelare irritation 
över faktumet att man behöver vänta, och under den perioden inte kan göra något som kan 
påverka spelet på något sätt.  Denna irritation kan förklaras via Sweetser & Wyeth (2005, s. 
22) som drog följande slutsats i sin undersökning utifrån sina GameFlow-kriterier: 
“immersion is achieved through [...] feeling excited by the pace of the game and no periods 
where the player is inactive or waiting”.  

En vid första anblick avvikande statistik är att hela 74% av Bloodline Champions-spelarna 
inte verkar ha något emot att vänta i upp till två minuter för att få komma tillbaka till spelet 
(jämför detta med DotA 2 och League of Legends vilka på samma fråga uppvisar 68% 
respektive  48%) , men efter en vidare analys går detta att förklara med relativ enkelhet. För 
det första så är väntetiden oftast mycket kortare än så, då matchen tar slut så fort alla spelare 
på ett lag har blivit dödade, och man kan dessutom bli återupplivad av en lagkamrat. För det 
andra så finns det inga uppehåll i stridigheterna mellan de olika lagen, något som innebär att 
det alltid finns något intressant att titta på. För det tredje så får inte en spelare ett långvarigt 
straff av att dö, utan kommer tillbaka med samma relativa styrka i varje runda. Om man 
betraktar dessa tre punkter ur ett DotA-perspektiv så kan man genast märka skillnaden. I 
DotA 2 och League of Legends är väntetiden statisk och lättare för en spelare att planera en 
paus runt. Strider mellan spelare i dessa två spel är också sporadiska och upptar en ytterst 
liten del av matchens längd. När en spelare har dött så är spelarstriderna ofta över inom bara 
några sekunder, vilket innebär att man som död spelare i stor utsträckning inte har något 
intressant att betrakta medan man väntar på att få återupplivas. Till sist så tappar man vid 
spelkaraktärsdöd också styrka i relation till de som överlever, vilket innebär att man får 
kämpa i en “uppförsbacke” resten av matchen (som är avsevärt längre än dess dito i 
Bloodline Champions). Detta innebär i sin tur att dödsstraffet (eller åtminstone 
efterdyningarna av det) implicit kan sträcka sig till hela matchens längd. Dessa observationer 
verkar indikera på en sannolik anledning till varför Bloodline Champions-spelare inte i 
samma utsträckning har problem med väntetiden. 
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Ett klart samband har uppstått mellan undersökningarna angående frågan om vad spelare 
gör medan de väntar på att få komma tillbaka efter att deras spelkaraktär dött. I samtliga 
undersökningar var det nämligen nästan precis en tredjedel av spelarna som indikerade att 
de ofta valde att lämna spelets ramverk fysiskt och/eller mentalt i väntan på att få spela igen, 
till exempel genom att fysiskt lämna datorn, eller att växla till sin webbläsare och surfa på 
internet. Förutom att detta påvisar att ett betydligt antal spelare regelbundet bryter 
immersionen så ställs också en ny fråga: varför är det nästan precis lika många Bloodline 
Champions-spelare som DotA-spelare som väljer att bryta immersionen när spelens upplägg 
är så olika? 

Vidare ansåg en signifikant andel av respondenterna i varje undersökning att den mest 
irriterande aspekten av döden i spelet var att få höra glåpord och bli hånad av sina med- och 
motspelare, vilket tyder på att attitydproblem i spelen till stor utsträckning är ihopkopplad 
med irritation över spelkaraktärsdöd. Detta resultat förstärks av det faktum att uppemot 30% 
av spelarna i varje undersökning svarat medhållande på frågan som angår negativa 
attitydförändringar gentemot lagkamrater som dör i spelet. 

Mellan en fjärdedel och en femtedel av de personer vi frågade angav att spelupplevelsen 
försämras när deras spelkaraktär dör.  Många ställde sig neutrala på denna fråga och en stor 
andel menade att det inte påverkar spelupplevelsen negativt. Detta tyder på att medan en del 
MOBA-spelare tycker att döden har en negativ påverkan på spelupplevelsen så uppger de 
allra flesta att döden i sig inte försämrar spelupplevelsen. Utifrån de ovanstående analyserna 
ter sig detta dock märkligt - en väsentlig del av den empiriska datan verkar tyda på att 
spelarnas spelupplevelse på olika sätt påverkas negativt till följd av döden. Även i frågan som 
ämnar undersöka när en spelare känner sig minst närvarande, involverad och engagerad i 
spelet är svar som direkt eller indirekt hänvisar till döden det vanligaste alternativet. 
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5. Diskussion 

Inledningsvis ställde vi oss positiva till att användarna till största del skulle svara i enlighet 
med vår problemformulering och hypotes att spelen hade en uppenbart bristande hantering 
av immersion. I en tidig överblickande analys av de första tvåhundra svaren i DotA 2-enkäten 
visade dock undersökningen preliminärt att medan det fanns ett relevant antal respondenter 
som kände att spelet hade utrymme att förbättras i förhållande till vår frågeställning så var 
det en majoritet som ansåg att spelets straffbild var helt rätt utformad. Många av de 
fritextsvar vi erhöll som ett resultat av frågan “Could the respawn mechanic in DotA 2 be 
improved? How?” ställde sig strikt emot någon sådan förändring av spelets straffmekanik. 
Ett exempel på ett sådant svar formulerar sig som följande: “I think the respawn mechanic is 
there for a reason. If you die from being outplayed by the opponent they should gain the 
advantage”. Detta faktum var ju ingen nyhet för oss, men det var också något vi inte hade 
förtydligat för våra respondenter, vilket mynnade i att en stor del av fritextsvaren vi erhöll på 
den frågan gick i samma anda som ovanstående citat.  

Ser man på de insamlade svaren överlag kan man finna vissa motsägelsefulla utfall. Till 
exempel svarade majoriteten av respondenterna på frågan angående ifall spelupplevelsen 
försämras när man dör på ett avvisande sätt, det vill säga att de inte anser att den gör det. På 
efterföljande fritextfrågor om samma ämne kan man däremot läsa ut väsentligt många fler 
svar som tyder på att spelarnas spelupplevelse faktiskt försämras. Denna skiljaktighet mellan 
spelarnas uttalade åsikt om dödens påverkan på spelupplevelsen, och de åsikter vår 
resultatanalys påvisade att de har, verkar tyda på en bias hos spelarna gentemot spelets 
förutsättningar. Detta tillsammans med personliga observationer antyder på att MOBA-
spelkulturens kontextuella regler och ideal ser ned på spelare som uttrycker missnöje över 
spelets ramverk. 

Vi har med detta examensarbete visat att det finns rum för förbättring inom MOBA-
spelens hantering av immersion i samband med döden. Det finns förslag på alternativa 
lösningar för att förminska dödens negativa påverkan på spelets immersion föreslagna av 
såväl spelare som spelutvecklare. Många av dessa lösningar existerar redan i andra 
spelgenrer, men att anpassa dem för MOBA-spel kan bli en utmaning. Vi vill också klargöra 
att vi är medvetna hur enorma dessa förändringar skulle vara för de undersökta spelen och 
vill därför understryka att vi inte vill rubba den balans som tagit åratal att etablera. Nedan 
följer våra förslag på möjliga lösningar. Dessa ska främst ses som ett idéunderlag för vidare 
studier eller framtida speldesignprocesser. 
 
• En spelare som dödats kan medan denne väntar på att få återuppstå få kontrollen över 

en sekundär enhet - en snabb, osårbar och osynlig ande. Denna enhet skulle kunna 
användas i syfte att samla information om fiendens rörelser över kartan. Det skulle 
kunna vara så att väntetiden går snabbare om man håller sig i närheten av en 
motståndares spelkaraktär - en motivation för den döde spelaren att utnyttja sin tid 
som död på bästa sätt. 

 
• När en spelare dör kan denne komma tillbaka omedelbart, men bli hindrad från att 

bidra till lagstrider mot andra spelare under en tidsperiod som är jämnvärdig med den 
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tidsperiod spelaren annars hade varit död. En spelare skulle då kunna fortsätta samla 
erfarenhet och guld utan att göra det svårare för motståndarna att kapitalisera på 
dennes död. 

 
• När spelaren dött kan denne bli transporterad till en andevärld där den genom att 

besegra monster och andra hinder måste söka sig tillbaka till den levande världen. Det 
vill säga, en samling minispel i vilka man får “spela” sig tillbaka till livet. Inne i dessa 
hinderbanor skulle man även kunna hitta spelvaluta eller föremål som ger resten av 
laget en bonus - aldrig så mycket att det någonsin blir en genomförbar strategi att dö, 
men nog mycket för att det aldrig ska kännas som att man inte får bidra till matchen. 

 
• Spelarna kan inte dö, men när de blivit besegrade måste de långsamt krypa tillbaka till 

sin hemmabas för att återgå till stridsbart skick. Vissa hjältar skulle kunna ha 
möjligheten att efter stridens slut läka dessa besegrade spelare, och starkare hjältar 
skulle kunna ha alternativ i stil med att efter stridens slut bära sina skadade 
lagkamrater tillbaka till basen för att snabbare få dem tillbaka in i spelet.  

 
Detta är bara några av många idéer man kan utforska i syfte att transformera döden i MOBA-
spel från något som bryter spelarnas immersion och bidrar till attitydproblem till en mer 
genomtänkt och integrerad del av spelvärlden, eller som Carp (2011) menar, “The idea is that 
a system that deals with player failure within the game's boundaries will always be 
superior to one that does so outside those boundaries”. Många av dessa förslag ligger också i 
linje med det som Sweetser & Wyeth (2005) i sin GameFlow-modell menar är ett kriterium 
för att uppnå immersion - genom en avsaknad av inaktivitet och väntetid i spelet. 

Ansvaret att skapa ett intresse som håller spelarna kvar inne i spelets ramverk ligger i 
första hand på spelutvecklarnas axlar, men trots detta urskiljde vi ett samband mellan 
resultaten av frågan som syftade att undersöka spelarnas immersionsbrytande vanor. Som 
tidigare nämnt visade det sig att cirka 33% av spelarna i varje undersökning vid väntetid i 
samband med döden betedde sig på ett sätt som kunde klassificeras som 
immersionsbrytande, ett samband som inte med samma precision kunde identifieras inom 
de andra frågeställningarna. Det vill säga att oavsett spelens övriga förutsättningar så 
lämnade en tredjedel av spelarna konsekvent spelets ramverk. Vad kan detta bero på? Är det 
bara en statistisk anomali, eller kan det förklaras som ett personligt särdrag, med andra ord 
något som sätter immersionen utanför spelutvecklarnas kontroll? Denna frågeställning tycks 
vara välkvalificerad som ett trappsteg till fortsatt forskning inom området spelimmersion. 

5.1 Slutord 

Ett stort tack till vår handledare Rikard Harr för goda råd och synpunkter under hela 
examensarbetet. Vi vill även tacka våra enkätrespondenter som gjorde denna studien möjlig, 
samt våra närstående och studiekamrater som med insikt och stort tålamod stöttat oss under 
arbetets gång. 



24 
 

Referenser 
Aczel, A. D. (1999). Complete Business Statistics. Boston, MA: Irwin/McGraw Hill. 

Brown, E. & Cairns, P. (2004). A Grounded Investigation of Game Immersion. CHI 2004, 
ACM Press, 1279-1300. 

Carp, D. A. (2011). Dealing With Death: Streamlining The Player Experience. Gamasutra. 
Tillgänglig: 
http://www.gamasutra.com/view/feature/6580/dealing_with_death_streamlining_.
php [2012-06-05] 

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York, NY: 
Harper Collins. 

Entertainment Software Association. (2011). The 2011 Essential Facts About the Computer 
and Video Game Industry. Tillgänglig: http://www.theesa.com/facts/ [2012-06-05] 

Heeter, C. (1992). Being There: The subjective experience of presence. Presence: 
Teleoperators and Virtual Environments, 1(2), s. 262-271 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1996). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T. & Walton, A. (2008). 
Measuring and Defining the Experience of Immersion in Games. International 
Journal of Human-Computer Studies, 66, s. 641-661. 

Jennett, C., Cox, A. L., & Cairns, P. (2009). Investigating computer game immersion and the 
component real world dissociation. Proceedings of the 27th international conference 
extended abstracts on Human factors in computing systems, CHI EA ’09 (s. 3407–
3412). New York, NY, USA: ACM. 

Klastrup, L. (2006). Death Matters: Understanding Gameworld Experiences. Proceedings 
from the advances in computing entertainment conference (ACE) 2006. 

Leth, G. & Thurén, T. (2000). Källkritik för Internet. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt 
försvar. 

Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011). Interaction Design: Beyond Human-Computer 
Interaction. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

Rouse, R. (2001). Game Design: Theory and Practice. Plano, TX: Worldwide Publishing Inc. 



 
 

 

Bilaga 1 - Dota 2-enkät 
 
 
 

1. Are you male or female? 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Male 

 
98,8% 417 

 
Female 

 
1,2% 5 

 
answered question 422 

 
skipped question 1 

 
 

2. What is your age? 

 
Response Response 

Percent Count 

 
10-15 

 
4,0% 17 

 
16-20 

 
46,7% 197 

 
21-25 

 
38,9% 164 

 
26-30 

 
8,1% 34 

 
31-40 

 
1,7% 7 

 
41+ 

 
0,7% 3 

 
answered question 422 

 
skipped question 1 

 
 
 

3. For how long have you been playing Dota/MOBA games? How would you rate your skill 
level on a scale of 1-10? 

 
 

Response 
Count 

 
422 

 
 

answered question 422 
 

skipped question 1 



 
 

 
4. When my hero dies, my enjoyment of the game is diminished. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
3,0% 12 

 
Agree 

 
22,0% 87 

 
Neutral 

 
36,2% 143 

 
Disagree 

 
27,1% 107 

 
Strongly disagree 

 
11,6% 46 

 
answered question 395 

 
skipped question 28 

 
 
 

5. When a member of my team dies, the attitude toward that player is affected 
negatively. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
1,8% 7 

 
Agree 

 
28,4% 112 

 
Neutral 

 
34,2% 135 

 
Disagree 

 
24,8% 98 

 
Strongly disagree 

 
10,9% 43 

 
answered question 395 

 
skipped question 28 



 
 

 
6. The game mechanic of waiting up to 100 seconds for my hero to respawn is 
reasonable. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
28,1% 111 

 
Agree 

 
40,0% 158 

 
Neutral 

 
18,0% 71 

 
Disagree 

 
10,4% 41 

 
Strongly disagree 

 
3,5% 14 

 
answered question 395 

 
skipped question 28 

 
 
 

7. If there was a way for a player to contribute to the team while their hero is dead, it 
would reduce some of the negative effects of in-game death. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
12,4% 49 

 
Agree 

 
33,2% 131 

 
Neutral 

 
23,0% 91 

 
Disagree 

 
17,2% 68 

 
Strongly disagree 

 
14,2% 56 

 
answered question 395 

 
skipped question 28 



 
 

8. What is the most annoying aspect of the game related to character death? Why? 
 
 

Response 
Count 

 
265 

 
 

answered question 265 
 

skipped question 158 
 
 
 
9. What do you usually do while waiting to respawn? 

 
 

Response 
Count 

 
287 

 
 

answered question 287 
 

skipped question 136 
 
 
 
10. Could the respawn mechanic in Dota 2 be improved? How? 

 
 

Response 
Count 

 
270 

 
 

answered question 270 
 

skipped question 153 
 



 

Bilaga 2 - Bloodline Champions-enkät 
 
 
 

1. Are you male or female? 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Male 

 
97,7% 128 

 
Female 

 
2,3% 3 

 
answered question 131 

 
skipped question 0 

 
 

2. What is your age? 

 
Response Response 

Percent Count 

 
10-15 

 
0,0% 0 

 
16-20 

 
48,9% 64 

 
21-25 

 
42,0% 55 

 
26-30 

 
6,1% 8 

 
31-40 

 
2,3% 3 

 
41+ 

 
0,8% 1 

 
answered question 131 

 
skipped question 0 

 
 
 

3. For how long have you been playing BLC/PvP action games? 
 
 

Response 
Count 

 

 
131 

 
 

answered question 131 

skipped question  0 



 

 
4. How would you rate your skill level on a scale of 1-10? 

 
Response Response 

Percent Count 

 
1 - absolute beginner 

 
0,0% 0 

 
2 

 
0,0% 0 

 
3 

 
0,8% 1 

 
4 

 
3,1% 4 

 
5 

 
3,8% 5 

 
6 

 
10,7% 14 

 
7 

 
35,9% 47 

 
8 

 
25,2% 33 

 
9 

 
14,5% 19 

 
10 - professional gamer 

 
6,1% 8 

 
answered question 131 

 
skipped question 0 

 
 
 

5. When my champion dies, my enjoyment of the game is diminished. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
1,6% 2 

 
Agree 

 
18,5% 23 

 
Neutral 

 
34,7% 43 

 
Disagree 

 
33,9% 42 

 
Strongly disagree 

 
11,3% 14 

 
answered question 124 

 
skipped question 7 



 

 
6. When a member of my team dies, the attitude toward that player is affected 
negatively. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
0,0% 0 

 
Agree 

 
19,4% 24 

 
Neutral 

 
30,6% 38 

 
Disagree 

 
38,7% 48 

 
Strongly disagree 

 
11,3% 14 

 
answered question 124 

 
skipped question 7 

 
 
 

7. When my champion dies, having to sometimes wait up to 2 minutes for a new round is 
reasonable. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
26,6% 33 

 
Agree 

 
46,0% 57 

 
Neutral 

 
15,3% 19 

 
Disagree 

 
8,1% 10 

 
Strongly disagree 

 
4,0% 5 

 
answered question 124 

 
skipped question 7 



 

 
8. It would be preferable if there was a way to contribute to the team while my champion 
is dead. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
3,2% 4 

 
Agree 

 
18,5% 23 

 
Neutral 

 
28,2% 35 

 
Disagree 

 
21,0% 26 

 
Strongly disagree 

 
29,0% 36 

 
answered question 124 

 
skipped question 7 

 
 
 

9. What is the most annoying aspect of the game related to champion death? Why? 
 
 

Response 
Count 

 

 
102 

answered question  102 

skipped question 29 

 
 

10. What do you usually do while waiting for a new round? 
 
 

Response 
Count 

 

 
105 

 
 

answered question 105 

skipped question   26 



 
 

 Bilaga 3 - League of Legends-enkät  
 
 

1. Are you male or female? 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Male 

 
96,7% 59 

 
Female 

 
3,3% 2 

 
answered question 61 

 
skipped question 0 

 
 

2. What is your age? 

 
Response Response 

Percent Count 

 
10-15 

 
13,1% 8 

 
16-20 

 
59,0% 36 

 
21-25 

 
21,3% 13 

 
26-30 

 
6,6% 4 

 
31-40 

 
0,0% 0 

 
41+ 

 
0,0% 0 

 
answered question 61 

 
skipped question 0 

 
 
 

3. For how long have you been playing LoL/MOBA games? 
 
 

Response 
Count 

 
61 

 
 

answered question 61 
 

skipped question 0 



 
 

 
4. How would you rate your skill level on a scale of 1-10? 

 
Response Response 

Percent Count 

 
1 - absolute beginner 

 
0,0% 0 

 
2 

 
0,0% 0 

 
3 

 
1,6% 1 

 
4 

 
1,6% 1 

 
5 

 
6,6% 4 

 
6 

 
19,7% 12 

 
7 

 
37,7% 23 

 
8 

 
23,0% 14 

 
9 

 
9,8% 6 

 
10 - professional gamer 

 
0,0% 0 
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5. When my hero dies, my enjoyment of the game is diminished. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
1,7% 1 

 
Agree 

 
18,3% 11 

 
Neutral 

 
43,3% 26 

 
Disagree 

 
26,7% 16 

 
Strongly disagree 

 
10,0% 6 
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6. When a member of my team dies, the attitude toward that player is affected 
negatively. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
1,7% 1 

 
Agree 

 
30,0% 18 

 
Neutral 

 
30,0% 18 

 
Disagree 

 
26,7% 16 

 
Strongly disagree 

 
11,7% 7 
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7. The game mechanic of waiting up to 100 seconds for my hero to respawn is 
unreasonable. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
8,3% 5 

 
Agree 

 
21,7% 13 

 
Neutral 

 
23,3% 14 

 
Disagree 

 
28,3% 17 

 
Strongly disagree 

 
18,3% 11 
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8. If there was a way for a player to contribute to the team while their hero is dead, it 
would reduce some of the negative effects of in-game death. 

 
Response Response 

Percent Count 

 
Strongly agree 

 
11,7% 7 

 
Agree 

 
36,7% 22 

 
Neutral 

 
25,0% 15 

 
Disagree 

 
15,0% 9 

 
Strongly disagree 

 
11,7% 7 
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9. When do you feel the most aware, involved and engaged in the game? 
 
 

Response 
Count 

 
50 
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10. When do you feel the least aware, involved and engaged in the game? 
 
 

Response 
Count 

 
50 
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11. Death is a common punishment in computer games. What do you think is the most 
annoying death related aspect of LoL? Why? 
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Count 

 
48 
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12. What do you usually do while waiting to respawn? 

 
 

Response 
Count 

 
48 
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