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Sammanfattning 
 

Tutorial kallas ofta delen i början av ett spel där spelaren lär sig hur spelet fungerar. 
Utformningen av detta segment, som ofta innehåller en kombination av träning i 
spelmekanik och inledning till spelets berättelse, utgör ofta en utmaning för 
speldesigners. I tutorial-delen av VR-spelet Budget Cuts har utvecklarna använt sig av 
så kallade spatiala UI-element för att förmedla instruktioner och information till 
spelaren. Man har från utvecklarnas sida sett vissa brister i lärbarhet och immersion. 
Det har föreslagits att en förflyttning av UI-element till ett diegetiskt plan, d.v.s. där 
dessa får en naturlig placering och del i spelets fiktion, kan ha en positiv effekt på 
immersionsnivån och lärbarheten. En ny version av spelets tutorial har utvecklats för 
att undersöka detta antagande. Genom användbarhetstestning och jämförelse av den 
nya och tidigare versionen, har detta visats stämma. 
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1 Introduktion 
Konkurrensen på marknaden för digitala spel är idag hård och sättet på vilket ett spel inleds 
är av stor betydelse för att attrahera nya spelare. Att lära spelaren hur spelet fungerar på ett 
effektivt sätt som passar såväl vana som ovana spelare kan vara skillnaden mellan att spelaren 
fortsätter spela eller tröttnar och lämnar spelet för att aldrig återvända (Desurvire & Wiberg, 
2008). Hur spelet ska läras ut till spelaren är dock en utmaning för de flesta speldesigners 
(Andersen, O'Rourke, Liu, Snider, Lowdermilk, Truong & Popovic, 2012). 

Den inledande delen av ett spel som är utformad för att lära spelaren spelet kallas ofta för 
tutorial. En tutorial kan utformas på olika sätt men idag är det mycket vanligt att man 
använder sig av s.k. kontextkänsliga instruktioner, vilka levererar information till spelaren 
anpassat efter den specifika kontext hen just då befinner sig i (Andersen m.fl., 2012). 

Inom tidigare forskning kring inlärning i spel har man konstaterat att spelare lär sig mer 
effektivt om de uppnår ett stadie av Flow (Csikszentmihalyi, 1990), detta innebär att spelaren 
befinner sig i en balans mellan utmaning och skicklighet som upplevs starkt positiv. 
Forskningen kring immersion och inlärning är dock något tvetydig. Hamari, Shernoff, Rowe, 
Coller, Asbell-Clarke och Edwards (2016) kunde i sin studie inte se ett direkt samband mellan 
immersion och inlärning. Mätningen genomfördes dock inte med det extensiva frågeformulär 
som tagits fram av Jennett, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs och Walton (2008) och som 
blivit något av en standard inom immersionsforskning, istället ställdes endast tre 
formulärsfrågor riktade mot immersion. Frågan om ett samband mellan immersion och 
inlärning är därför fortfarande intressant att undersöka. 

Immersion är ett tillstånd spelare upplever i olika grad, immersionsnivån antas påverkas 
främst av spelets innehåll, även om faktorer utifrån inte helt kan räknas bort (Jennet m.fl., 
2008). Tre olika nivåer av immersion har kartlagts, där extremen total immersion resulterar 
i att spelaren upplever sig förlora tidsuppfattningen och den verkliga världen tillfälligt glöms 
bort (Brown & Cairns, 2004). 

Utvecklarna av Virtual Reality-spelet Budget Cuts (Neat Corporation) rapporterar problem 
med immersionen i spelets tutorial. Man vill öka spelarens känsla av att vara delaktig och 
befinna sig inuti spelvärlden, samtidigt som det är viktigt att lärbarheten inte försämras. Då 
det även finns vissa problem med lärbarheten vore det även önskvärt om denna ökade. 
Interaktionsdesignern Anthony Stonehouse (2o14) föreslår i en artikel på webbsidan 
Gamasutra att UI-element kan placeras i ett diegetiskt plan, d.v.s. inuti spelvärlden istället för 
att exempelvis läggas som ett lager i förgrunden av skärmen. Om detta görs så att dessa 
element inte bryter mot reglerna för spelvärldens fiktion, menar han att detta kan öka 
immersionsnivån. I Budget Cuts befintliga tutorial används främst icke-diegetiska och 
spatiala UI-element. Detta har lett till följande frågeställning: 

Hur påverkas lärbarhet och immersion i en tutorial när dess instruktioner och övningar 
förflyttas från ett spatialt till ett diegetiskt perspektiv? 

Frågeställningen undersöks genom att en ny tutorial utvecklats till spelet Budget Cuts. Den 
nya tutorial-versionen jämförs med den tidigare genom en undersökning där 
videodokumenterad användbarhetstestning och enkätundersökning används som underlag. 
Undersökningen slår fast att förflyttning av information och instruktioner till det diegetiska 
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planet har en ökande effekt på såväl immersion som lärbarhet. Däremot visar sig sambandet 
mellan dessa två vara svårt att undersöka utifrån arbetets frågeställning och metod. 

I denna rapport presenteras i kapitel 2 arbetets vetenskapliga bakgrund. I kapitel 3 motiveras 
studiens metoder och frågeställning. Kapitel 4 redogör för det praktiska arbete som gjorts, 
dels den artefakt som framställts och använts i studien, dels insamlingen av data. I kapitel 5 
presenteras och utvärderas studiens resultat och frågeställningen besvaras. I kapitel 6 görs 
bl.a. en kort sammanfattning av arbetet. Rapporten avslutas med diskussion om studiens 
trovärdighet och samhällsnytta.  
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2 Bakgrund 
Denna del beskriver koncept och företeelser relaterade till bl.a. speldesign, inlärning, Virtual 
Reality och spelet Budget Cuts, dessa är relevanta för att läsaren ska få en fullgod bild av de 
områden som arbetet behandlar. Dessutom grundas här arbetets relevans och legitimitet 
genom den litteratur och forskning som tas upp. 

2.1 Inlärning och Lärbarhet i spel 
Inledningen i digitala spel är ofta utformad för att lära spelaren kontrollscheman, funktioner 
och spelmekanik. Hur denna del utformas varierar kraftigt mellan olika spel och utgör ofta en 
utmaning för speldesignern (Andersen m.fl., 2012; Moss, 2017). Att lära nya spelare hur ett 
spel fungerar är av stor vikt, eftersom detta kan vara skillnaden mellan att spelaren fortsätter 
spela eller tröttnar (Andersen m.fl., 2012; Desurvire & Wiberg, 2008). Det är enligt Andersen 
m.fl. (2012) därför viktigt att upplägget på början av ett spel är anpassad så att nya spelare kan 
ta informationen till sig. Moss (2017) argumenterar för att det också är viktigt att den inte 
utgör ett störande moment utan istället etablerar den känsla och miljö som spelaren kommer 
uppleva i resten av spelet. 

Begreppet tutorial används ibland synonymt med den del i början av ett spel som är designad 
för att lära ut spelet till spelaren (Andersen m.fl., 2012; Desurvire & Wiberg, 2008). I andra 
kontexter, exempelvis Richard Moss Gamasutra-artikel 7 introductory levels that all game 
developers should study (2017) verkar begreppet användas mer specifikt och syfta på 
textbaserade instruktioner eller på annat sätt starkt styrda övningar. Moss varnar för 
att ”tutorialisera” en introduktion för mycket. När ordet används i detta arbete åsyftas den 
mer generella definitionen; att lära spelaren spela spelet. 

2.1.1 Kontextkänsliga instruktioner 
Tutorials kan delas in i två olika kategorier, de som ger kontextkänsliga instruktioner inuti en 
applikation och de som existerar utanför applikationen, vanligtvis genom text och bild tryckt 
på papper eller i ett digitalt dokument (Andersen m.fl. 2012). Många av de tidiga digitala 
spelen saknar helt tutorial, exempelvis Tetris (Pajitnov 1984) och Pac-Man (Namco 1980), 
där spelaren kastas direkt in i spelet och helt enkelt får lista ut på egen hand hur det ska 
kontrolleras. Detta kan fungera mycket bra i spel av den enklare typen, men i takt med att 
spelen blivit allt mer komplexa har även behovet av att ge spelaren instruktioner ökat. 
Medföljande instruktionsböcker tryckta på papper var länge en standard, men dessa har på 
senare tid blivit allt mer ovanliga. Istället är det idag vanligast att spelaren får kontextkänsliga 
instruktioner inuti spelet. Detta äger vanligtvis rum inom en avskild tutorial-bana eller i en 
del av spelmiljön som är anpassad för att vara lämplig för inlärning. 

Genom ett experiment visade Andersen m.fl. (2012) att såväl närvaron av tutorial samt dess 
typ kan påverka hur många banor en spelare väljer att spela innan denne slutar. Resultatet 
visade sig dock endast i fråga om mer komplexa spel, medan samma förhållande inte gick att 
påvisa i enklare spel. 

Moderna spel, särskilt mer komplexa sådana, innehåller mycket ofta kontextkänsliga 
instruktioner. Detta innebär att spelaren får instruktioner som är anpassade efter den 
specifika kontext hen just då befinner sig i. På så vis portioneras instruktionerna ut på ett 
sådant sätt att spelaren får lära sig kontrollera spelet allt eftersom hen spelar. Detta har visat 
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sig vara en effektivare metod än den traditionella instruktionsboken, och principen används 
även i icke spelrelaterade utbildningssammanhang (Andersen m.fl., 2012). Det är också ett 
bra sätt att undvika att överösa spelaren med instruktioner, vilket ofta resulterar i att spelaren 
inte kan ta dem till sig (Adams, 2011). Kontextkänsliga instruktioner kombineras ofta med 
delar av spelvärlden som är anpassade för att vara särskilt gynnsamma för inlärning, och där 
spelaren befinner sig precis i början av spelet. Ett bra sätt att uppnå detta är att de element 
som i vanliga fall straffar spelaren om hen gör misstag, här tonas ned eller tas bort helt. Det är 
viktigt att inte bestraffa spelaren för hårt under inlärningsprocessen då detta har en 
omotiverande effekt (Adams, 2011). Moss (2017) argumenterar enligt följande: 

“If your game has core mechanics that many players may struggle to master 
quickly, it can be helpful to start them in a safe space within your game world 
— where threats are minimal and there's ample time to explore and test and re-
test acquired knowledge.” 

(Moss, 2017, s. 1) 

Denna metod används i många spel, ett exempel är Super Mario 64 (Nintendo, 1996), där 
spelaren först får röra sig i ett relativt ofarligt område, men där samtliga spelmekaniker 
spelaren behöver kunna för att klara spelet, går att lära sig genom experimenterande. 

2.1.2 Effektiv och kvalitativ inlärning 
Gee (2005) menar att skickliga speldesigners uppfunnit effektiva metoder för att lära ut sina 
spel till spelarna. Dessa metoder har inte baserats i forskning utan varit helt enkelt tvingats 
fram p.g.a. den hårda konkurrensen. Metoderna har visat sig vara effektiva och går att 
applicera på inlärning även utanför spelmediet. Gee (2005) presenterar en rad principer kring 
vad som har positiv effekt på inlärning, en av dessa är något han kallar co-design. Co-design 
innebär att den som ska lära sig något har en aktiv roll i att utforma lärandeprocessen, denna 
princip är väl lämpad för spel, eftersom de av sin natur är interaktiva. Detta menar Gee (2005) 
är en central del i att göra inlärningsprocessen motiverande för eleven. Inom spelmediet är 
det alltså viktigt att ta till vara på möjligheten att låta spelaren vara med och styra över sin 
egen inlärningsprocess. Co-design som koncept är särskilt intressant då vid design av tutorials 
som passar spelare av olika erfarenhetsgrad. Kan spelaren själv vara med och designa sin 
inlärningsprocess är det större chans att de känner sig delaktiga och att de har ägandeskap 
vilket har en starkt motiverande effekt för den som ska lära sig. 

Inom fältet Serious Games har det bedrivits en hel del forskning kring spel med syfte att lära 
ut, vilken försöker klargöra hur olika aspekter inom spel och speldesign påverkar människors 
förmåga att lära sig. Denna forskning har ofta antagit att immersion är något alltigenom 
positivt som också har positiv effekt på inlärning (Bodén, 2010).  Forskningen fokuserar i regel 
inte på huruvida testpersonerna blir skickliga på spelet, utan om de tar till sig kunskap som 
har ett värde utanför spelet, alternativt att de själva upplever att de lärt sig. Hamari m.fl. 
(2016) visar ett samband mellan inlärning och Flow (Csikszentmihalyi, 1990), men menar att 
ett samband mellan immersion och inlärning inte gick att mäta. Dock menar Jennet m.fl. 
(2008) att immersion och Flow ligger mycket nära varandra, men inte helt kan likställas. 
Admiraal, Huizenga, Akkerman och Dam (2011) styrker att Flow kan ha en positiv inverkan 
på inlärning men detta går endast att visa i de fall inlärning är en nödvändigt steg i att lyckas 
bättre i spelet. 
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2.2 Virtual Reality 
I novellen Pygmalion’s Spectacles (1935) beskrev författaren Stanley G. Weinbaum en märklig 
uppfinning, en sorts glasögon som gav dess bärare en filmisk upplevelse, men betydligt mer 
verklighetstrogen. 

"a movie that gives one sight and sound [...] taste, smell, and touch. [...] You 
are in the story, you speak to the shadows (characters) and they reply, and 
instead of being on a screen, the story is all about you, and you are in it.”  

(Weinbaum, 1935, s. 7)  

Beskrivningen påminner på flera punkter om det vi idag skulle kalla Virtual Reality (VR). Som 
begrepp har VR definierats på många olika sätt, 1995 gav Pratt, Zyda och Kelleher följande 
definition: ”[…] en applikation innehållande en tredimensionell datorgenererad miljö som 
låter användaren interagera och navigera i realtid” (egen övers.). Sherman och Craig (2003) 
tog ett steg längre och hävdade att ett nyckelelement i VR är att användaren kan ”[…] välja sin 
utsiktspunkt och påverka händelser i den virtuella världen genom att positionera sin egen 
kropp” (egen övers.). På senare tid har begreppet kommit att bli allt mer synonymt med denna 
definition men med ett viktigt tillägg; att den upplevs genom en så kallad head mounted 
display (HMD), även kallat VR-headset, vilken används istället för en traditionell dator- eller 
TV-skärm (se figur 1). 

 
Figur 1 Person iförd VR-headset av typ HTC Vive. 

Ett VR-headset monteras på användarens huvud och två skärmar, en för varje öga, gör det 
möjligt att skapa illusionen av tredimensionellt djup, så kallad stereoskopi (Encyclopedia 
Britannica, 2017). Detta gör att användaren upplever ett visuellt djup i den virtuella miljön 
som på ett påtagligt sätt påminner om att befinna sig på en verklig fysisk plats. Teknologin 
kombinerar olika sensorer vilket gör det möjligt att spåra användarens huvudrörelser, och 
översätta dessa på ett naturtroget sätt i bilden som visas, vilket också kraftigt bidrar till att 
skapa känslan av att fysiskt befinna sig på den plats bilden visar. Spårning av hand och 
kroppsrörelser används även i vissa fall för att skapa ytterligare möjligheter att navigera i den 
virtuella miljön. 
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HTC Vive är en av flera Virtual Reality-plattformar som under 2016 lanserats på 
konsumentmarknaden. Utrustningen tillämpar så kallad ”room scale”-teknologi (Rouse, 
2016), vilket skiljer den från konkurrenterna Oculus Rift och Playstation VR, samt gör det 
möjligt för spelaren att röra sig fritt inom en begränsad golvyta samtidigt som systemet 
kontinuerligt spårar användarens huvud- och hand-positioner i 3D. Dessutom håller 
användaren i två handkontroller (figur 1) vars positioner också spåras, vilket gör det möjligt 
att använda armar och händer för att exempelvis interagera med objekt i en virtuell miljö. 

2.2.1 Inlärning och VR 
För att designa inlärningsprocessen på ett välfungerande sätt måste designern ha spelets 
specifika förhållanden i åtanke. VR-teknologin och plattformen HTC Vive ger vissa fördelar i 
jämförelse med mer traditionella kontrollmetoder, eftersom spelaren kan använda sina 
vanliga motoriska förmågor som att gå omkring, sträcka ut handen efter ett föremål och titta 
sig omkring genom huvudrörelser för att navigera i spelvärlden (Wikipedia, 2017). Detta 
innebär att spelaren inte behöver lära sig vissa delar av kontrollschemat, vilket skulle varit 
fallet om mer traditionella kontrollmetoder använts. Dock finns fortfarande mer traditionella 
kontrollmetoder närvarande även i denna utrustning (som att trycka på handkontrollernas 
knappar), den typ av inlärning som är associerad till dessa är alltså fortfarande närvarande, 
om än i mindre omfattning. 

2.3 Immersion 
Immersion är ett begrepp som används mycket inom såväl spelbranschen som inom 
spelforskning, men dess betydelse har länge varit vag. Brown och Cairns (2004) adresserade 
detta i en kvalitativ undersökning där de genom intervjuer med spelare identifierade tre olika 
grader av immersion och specifika kännetecken för dessa. Jennett m.fl. (2008) framtog utifrån 
dessa ett frågeformulär med syfte att mäta immersionsgrad hos personer precis efter att de 
spelat ett spel (eller ägnat sig åt annan interaktiv upplevelse). De tre nivåerna kallas 
engagement, engrossment och total immersion, och kännetecknas av olika upplevelser 
spelarna har under spelande. Vid det relativt ovanliga fallet av total immersion blir spelarna 
så uppslukade av spelupplevelsen att de kan uppleva att de tappar tidsuppfattningen eller inte 
hör om någon tilltalar dem. Sammanfattat kan man säga att begreppet immersion handlar om 
hur mycket av spelarens uppmärksamhet spelet tar i anspråk, där extremfallet är att spelaren 
näst intill tappar uppfattningen om verkligheten runt omkring, och är mentalt helt “inne” i 
spelvärlden. Huruvida VR-teknologin i sig kan sägas öka immersion, så som den definieras av 
Jennet m.fl. (2008), är inte helt klarlagt. Däremot visar Gutiérrez m.fl. (2007) att 
kirurgistudenter som använder en träningssimulator i VR får högre prov-poäng än de som 
använder samma mjukvara anpassad för vanlig datorskärm. Deras förmåga att lära sig ökar 
alltså genom användandet av VR-teknologi. Det kan därför argumenteras att spelares 
möjligheter att lära sig ett spel genom en tutorial gynnas om spelet använder sig av VR-
teknologi. 

2.3.1 Diegetisk, icke-diegetisk och spatial UI 
Inom spelmediet är ett traditionellt sätt att presentera information för spelaren via en så 
kallad Head-up Display (HUD), vilken utgörs av ett (ofta tvådimensionellt) lager av 
informationselement som läggs i förgrunden av skärmen. Exempel på en traditionell HUD kan 
vi se i Diablo II (Blizzard Entertainment, 2000) (figur 2).  
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Figur 2 Icke-diegetisk UI (HUD) i Diablo II (Blizzard Entertainment, 2000). 

Stonehouse (2014) presenterar olika typer av användargränssnitt (UI) som skiljer sig från det 
traditionella (icke-diegetiska) genom att de placeras inuti spelvärlden, dessa kallas spatiala, 
diegetiska och meta. Ett diegetiskt UI-element befinner sig inuti spelvärlden på ett sådant sätt 
att det följer fiktionens regler. Exempel på detta är hälsomätaren i Dead Space (Electronic 
Arts, 2008), som är placerad i ryggen på spelarkaraktärens rymddräkt (figur 3).  

 
Figur 3 Diegetisk UI - Dead Space (Electronic Arts, 2008). 

Spatial UI utgörs av element som bryter mot fiktionen på ett sådant sätt att de inte kan sägas 
ha en logisk förklaring i spelvärlden, men ändå är placerade i spelvärldens geometri. Exempel 
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på detta är de mätare över spelarframsteg i Tom Clancy’s The Division (Ubisoft, 2016) som är 
placerade på en vägg (figur 4). 

 
Figur 4 Spatial UI – Tom Clancy’s The Division (Ubisoft, 2016) 

2.4 Beskrivning av spelet Budget Cuts 
Budget Cuts (Neat Corporation) är ett spel som i skrivande stund är under utveckling för VR-
plattformen HTC Vive. En demo-version av spelet har publicerats på den digitala 
distributionsplattformen Steam, där den kan laddas ner kostnadsfritt. Spelet blandar pussel-, 
action- och smygmoment och låter spelaren navigera sig genom olika banor i kontorsmiljö. 
Banorna innehåller pusselmoment som spelaren måste lösa för att ta sig vidare och klara 
uppdragsmål. Banorna innehåller också olika typer av fiender, men i demoversionen finns 
endast en sort, en robot som liknar en människa och är beväpnad med pistol. Om en sådan 
robot ser spelaren kommer den omedelbart försöka skjuta denne, som i detta läge måste agera 
snabbt för att inte bli träffad. En träff räcker för att spelomgången ska ta slut, och spelaren 
tvingas börja om från en checkpoint eller början av banan. 

Spelaren har möjligheten att röra sig inom en begränsad area i spelvärlden genom att fysiskt 
gå runt i spelutrymmet. Systemet spårar då spelarens rörelser mycket exakt, och imiterar 
dessa i spelvärlden vilket ger en verklighetstrogen upplevelse. I spelvärlden representeras 
denna areas yttre gränser av en blå cirkel på golvet (figur 5). Då spelarens fysiska position 
spåras i tre dimensioner kan denne även ducka, luta sig runt hörn m.m. Spelet utnyttjar även 
HTC Vive-systemets handkontroller för flera olika syften. Inuti spelet kan spelaren se två 
virtuella kopior av kontrollerna (figur 5) (med något annorlunda design), och dessa rör sig 
naturtroget i förhållande till hur spelaren håller de fysiska handkontrollerna.  
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Figur 5 Virtuella handkontroller och yttre gränser. 

Spelaren har möjlighet att byta mellan olika typer av handhållna verktyg, varav en är s.k. 
grabbers, vilka kan användas för att manipulera föremål inuti spelvärlden (figur 5). 

 
Figur 6 Teleporteringsverktyget redo att avfyras. 

För att färdas längre sträckor i spelvärlden måste ett teleporteringsverktyg användas. Detta 
fungerar så att spelaren skjuter ut en liten blå boll till den plats hen vill teleporteras (figur 6), 
varpå en förhandsvy från den träffade platsen visas i form av ett ”portal-hål” (figur 7). Spelaren 
får därefter bekräfta teleporteringen genom en knapptryckning. 
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Figur 7 Teleporteringsverktygets förhandsvy. 

Olika varianter av denna typ av förflyttning är vanlig inom VR-spel. Detta beror på två 
faktorer, dels att det fysiska spelutrymmet för HTC Vive är begränsat (maximalt 4,6 x 4,6 m), 
vilket gör att spelaren inte kan röra sig längre sträckor på ett naturligt sätt genom att ta steg i 
utrymmet. Den andra faktorn är att förflyttning som imiterar gång i spelvärlden, men som 
sker via styrspakar eller knapptryckningar orsakar illamående hos många spelare.  

2.4.1 Problem med Tutorial i Budget Cuts 
I samtal med speldesigners på Neat Corporation (2017) har vissa problem med spelarinlärning 
i Budget Cuts rapporterats. Ett dokument har också tillhandahållits innehållande en 
ungefärlig prioriteringslista på aspekter som från företagets sida anses vara viktiga att 
spelaren lär sig. Genom speltester har det bl.a. konstaterats en tendens av att vissa 
instruktioner inte uppmärksammas eller förstås av spelaren, att vissa funktioner ofta glöms 
bort efter att de lärts in. Det anses från utvecklarnas sida vara viktigt att tutorial-delen ska 
vara effektiv och inbjudande för spelare som inte har någon tidigare erfarenhet av VR-spel. 
Men samtidigt får den inte utgöra ett irriterande moment för mer erfarna spelare eller spelare 
som väljer att spela om spelet från början efter att de spelat igenom det. Vid tester som redan 
genomförts av utvecklarna där deltagarna inte tidigare använd VR-teknologi har testledaren 
ofta låtit dem ”värma upp” med en annan applikation först. Det har bedömts att det egna spelet 
kan vara något överväldigande att komma direkt in i för en sådan spelare. 

I demo-versionen av Budget Cuts ges vissa instruktioner till spelaren genom text och 
symboler. Dessa är kontextkänsliga instruktioner som levereras till spelaren via spatiala UI-
element beroende på var i tutorialbanan hen befinner sig eller beroende på vilka handlingar 
hen gjort (Stonehouse, 2014) (se figur 8). Instruktionerna är kopplade till de virtuella 
handkontrollerna, och berättar t.ex. vilken knapp som öppnar spelarens ”inventory”, samt hur 
man byter mellan olika verktyg. 
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Utvecklarna har rapporterat att ett känt problem med spelets tutorial är att spelaren efter att 
de första gången lärt sig använda knappen för att byta mellan olika verktyg, trots att de 
genomfört uppgiften minst en gång och därmed förstått de textbaserade instruktioner som 
givits, glömmer bort att det går att byta verktyg över huvud taget. Detta kan tänkas bero på att 
spelaren inte får anledning att repetera uppgiften förrän sent i demo-banan, det blir alltså ett 
långt avbrott där spelaren hinner glömma konceptet med verktygen. 

De lärbarhetsproblem som rapporterats anses dock vara relativt små från utvecklarnas sida. 
Eftersom demo-versionen har utvecklats i ett stort antal iterationer med syfte att förbättra 
lärbarheten har detta resulterat i att man vid användartester sett att spelarnas förmåga att 
klara sig igenom demo-versionen utan hjälp nått en acceptabel nivå. Dock menar man att ett 
större problem i inledningen är bristande immersion i spelvärlden och dess fiktion. Man 
menar att inledningen är i behov av förbättring på denna punkt. 

 
Figur 8 Spatial UI i Budget Cuts. 
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3 Problemformulering 
Hur ett spel ska läras ut till spelaren är en utmaning de flesta speldesigners konfronteras med 
(Andersen m.fl., 2012; Moss, 2017; Ray, 2010). Från de digitala spelens intåg och fram tills 
idag har det funnits olika trender i tutorials, från instruktioner tryckta på papper till 
kontextkänsliga visuella eller ljud-baserade instruktioner inuti applikationen (avsnitt 2.1). 
Hamari m.fl. (2016) har visat att utmaning- skicklighets-principen som ligger till grund för 
Flow (Csikszentmihalyi, 1990) har en positiv effekt på inlärning. Detta stöds av Admiraal m.fl. 
(2011) vars studie även indikerar att ökad inlärning som en effekt av Flow endast går att bevisa 
i de fall inlärningen är nödvändig för att lyckas bättre i spelet (avsnitt 2.1.2). Samtidigt visade 
det sig att saker som inte var direkt relaterade till spelet men som tog spelarnas 
uppmärksamhet i anspråk, exempelvis problem med tekniken och behovet av att fokusera på 
uppgifter fristående från spelet, har en negativ effekt på inlärningen. Admiraal m.fl. (2011) 
och Hamari m.fl. (2016) beskriver hur deras testpersoner har olika mått av Flow, men detta 
kan ses som problematiskt eftersom Flow enligt Jennet m.fl. (2008) är ett definitivt och 
gradlöst tillstånd. Immersion å andra sidan beskrivs som en mer gradvis förekommande 
upplevelse, där spelaren kan nå olika nivåer av immersion (avsnitt 2.3). Hamari m.fl. (2016) 
menar att deras undersökning inte kan visa något tydligt samband mellan ökad immersion 
och ökad inlärning. Värt att notera är att man i denna undersökning inte använder sig av den 
metod för att mäta immersion som Jennet m.fl. (2008) lagt fram. Jennet m.fl. (2008) menar 
att Flow och immersion är överlappande, men att begreppen inte kan likställas eftersom 
immersion i ett spel kan uppstå utan att det uppfyller kriterierna för Flow: tydliga mål och 
direkt feedback. Det finns enligt mina efterforskningar inga bevis för att immersion skulle ha 
en negativ effekt på lärbarhet i spel. 

I spelet Budget Cuts (Neat Corporation, under utveckling) finns enligt utvecklingsteamet vissa 
brister i upplägget på dess tutorial-del. Dessa rör till viss del problem med att spelare inte 
uppmärksammar de instruerande pilar och texter som är placerade runt de virtuella 
handkontrollerna samt att spelare glömmer bort koncept de tidigare lärt sig. Dock anses dessa 
problem vara relativt små, och det är framför allt en mer immersiv tutorial-upplevelse man 
vill skapa. Enligt Stonehouse (2014) kan immersion i spelupplevelsen påverkas positivt genom 
att flytta element som traditionellt sett visats i en HUD till ett diegetiskt perspektiv, alltså att 
dessa element integreras i spelvärlden på ett sätt som verkar trovärdigt i spelvärldens kontext. 
Instruktionerna i Budget Cuts förmedlas i dagsläget genom spatiala UI-element, dessa liknar 
mer klassiska HUD-element men integreras i spelvärldens geometri runt de virtuella 
handkontrollerna. Gällande spatiala UI-element skriver Stonehouse (2014): ”The closer these 
follow the rules of the game's fiction the more they can help immerse the player”. Det kan 
argumenteras för att de spatiala elementen i Budget Cuts bryter mot reglerna för spelets fiktiva 
värld, vilket enligt Stonehouse (2014) alltså inte påverkar immersionen positivt. Då 
instruktionerna visat sig vara svåra att upptäcka för vissa spelare är det också av intresse att 
se om lärbarheten påverkas om de förflyttas till ett diegetiskt perspektiv. 

Frågeställning: Hur påverkas lärbarhet och immersion i en tutorial när dess instruktioner 
och övningar förflyttas från ett spatialt till ett diegetiskt perspektiv? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att undersöka ovan ställda frågeställning har ett antal metoder valts ut. Dessa är heuristisk 
utvärdering (HU), användbarhetstestning (AT), enkät samt videodokumentation.  
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HU används inte för att besvara frågeställningen, utan valdes som ett tidseffektivt sätt att öka 
författarens förståelse för spelet Budget Cuts samt identifiering av problem i dess befintliga 
tutorial. Ett alternativ till HU hade varit att genomföra speltestning med en eller flera personer 
uppföljt av djupgående intervjuer om deras upplevelser. En fördel med detta hade varit en 
potentiellt mer nyanserad bild av spelet. Nackdelen med detta hade framför allt varit en 
betydligt större tidsåtgång. 

AT valdes med syftet att samla data som kan ses som en generell representation för hur 
framtida användare upplever produkten. AT förefaller vara en klart överlägsen metod för att 
samla denna typ av information och inga aktuella alternativ till denna metod hittades. 

Valet att samla data genom enkätundersökning gjordes bl.a. eftersom denna data enkelt kan 
kvantifieras så att jämförelser mellan spelets tidigare och nya tutorial kan göras på ett tydligt 
sätt. Alternativa metoder till enkätundersökning hade exempelvis varit kvalitativ intervju och 
mätning av ögonrörelser. De främsta anledningarna till att enkät valdes framför intervju är att 
det kraftigt reducerar tidsåtgången per deltagare samt att kvantifiering av data möjliggörs. 
Mätning av ögonrörelser hade framför allt varit ett intressant komplement till enkät men 
sådan utrustning saknas tyvärr. 

Videodokumentation används för att i efterhand kunna gå tillbaka och studera specifika 
deltagares beteende i detalj. Ett alternativ till detta hade varit observation med anteckningar. 
En fördel med detta hade varit att onödig information sållats bort redan vid AT-tillfället, men 
den uppenbara nackdelen är att det då skulle bli betydligt svårare att genomföra mätningar 
och detaljstudier i efterhand. 

Kombinationen av metoderna AT, enkätundersökning och videodokumentation är lämplig för 
frågeställningen eftersom de tillsammans kan skapa en detaljerad bild av deltagarens 
upplevelser och beteende. Dessutom möjliggörs jämförelse av immersion- och lärbarhetsnivå 
i den tidigare respektive nya tutorial-versionen. 

3.1.1 Heuristisk Utvärdering 
Heuristisk utvärdering (HU) är en kvalitativ utvärderingsmetod där en eller flera experter går 
igenom en applikation utifrån en checklista med ett antal principer, eller heuristiker, och på 
så sätt försöker identifiera problem med dess design (Benyon, Turner & Turner, 2005). HU 
ska för bästa resultat genomföras av ca 5 personer som har god kännedom om produkttypen, 
i det här fallet spel.  Som vetenskaplig metod har heuristisk utvärdering både för- och 
nackdelar. En klar fördel är att det är mycket tid- och resurseffektivt i jämförelse med 
exempelvis en kvantitativ enkätundersökning med externa testpersoner, eftersom det varken 
kräver ett stort antal testpersoner eller schemaläggning med dessa externa testare. Det kan 
dessutom genomföras inom en relativt kort tidsram. En ytterligare fördel med HU ligger i dess 
kvalitativa natur, vilken tillåter mer djupgående analys och beskrivning. 

En nackdel med HU är att den grundar sig på ett fåtal personers upplevelser och erfarenhet, 
något som ger stort utrymme för att individuella egenskaper och preferenser påverkar 
resultatet. Dessutom kan det vara problematiskt att låta personer som redan har stor 
kännedom om den specifika produkten, eller själv arbetar med den att utföra HU, eftersom 
detta kan påverka deras förmåga att se den ur ett neutralt perspektiv. 
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3.1.2 Användbarhetstestning 
Användbarhetstestning (AT) går ut på att man låter externa personer testa en applikation eller 
ett spel. Denna metod används i stor utsträckning inom mjukvaruutveckling av alla slag, och 
kan där sägas vara ovärderlig (Nielsen, 1994). AT används flitigt inom spelutveckling, men 
kan även användas inom vetenskapliga sammanhang. Som vetenskaplig metod har AT vissa 
klara fördelar i jämförelse med exempelvis HU. En sådan fördel är att deltagarna interagerar 
med spelet på ett sätt som ligger närmre en slutanvändares, något som är önskvärt när 
exempelvis immersion och användbarhet studeras. Dessutom kan urvalet styras så att det 
motsvarar en viss profil av användare. En nackdel med AT som metod är att det i jämförelse 
med exempelvis HU är väldigt tids- och resurskrävande. Detta är ett problem som blir extra 
tydligt i de fall då specialutrustning krävs för att utföra testerna, vilket är fallet med VR-spel. 
Detta medför ofta att undersökningens omfattning måste begränsas efter den tid och resurser 
som finns till förfogande. 

3.1.3 Dokumentation 
När användartestning genomförs som en del av en studie är det viktigt att på något sätt 
dokumentera denna. Dokumentation kan gå till på en rad olika sätt, ett exempel som ofta 
används vid AT är video- och ljudupptagning. En fördel med att spela in video och ljud är att 
det möjliggör efterhandsstudier av testningen som ligger relativt nära de observationer som 
kan göras vid själva testtillfället, detta förutsätter dock att dessa håller tillräckligt hög kvalitet 
så att inte detaljer går förlorade. En nackdel torde vara att deltagarens reaktioner kan påverkas 
av vetskapen att hen spelas in. 

3.1.4 Enkät 
Enkätundersökning är en kvantitativ metod som går ut på att man låter en mängd deltagare 
besvara en uppsättning fördefinierade frågor vilka är identiska för varje deltagare. Detta gör 
att svaren sedan kan sammanställas till ett statistiskt material. Som vetenskaplig metod har 
enkät fördelen att den kan bidra med information om hur människor i allmänhet eller inom 
en specifik grupp uppfattar eller tycker om något. Enkätsvaren kan omvandlas till statistik 
vilken kan ge indikationer på hur ”den stora massan” uppfattar eller tycker om något. En 
nackdel är dock att enkäter är mycket känsliga för formulering, beroende på hur frågorna i en 
enkätundersökning formuleras påverkas svaren. Det är därför mycket viktigt att tydliga och 
lättförståeliga formuleringar används samt att enkäten inte innehåller några syftningsfel eller 
andra språkliga brister som kan vilseleda deltagaren (Ejvegård, 2009). En ytterligare svaghet 
med enkät som metod är att det inte tillåter följdfrågor och förtydliganden på samma sätt som 
exempelvis en kvalitativ intervju gör. Dessutom måste urvalet noga tas i beaktning eftersom 
social bakgrund, tidigare erfarenheter och personlighet kan ha stor betydelse i hur enkäten 
besvaras. Det språk på vilket enkätundersökningen är formulerad har också betydelse, 
exempelvis är det problematiskt att göra en enkätundersökning på svenska ifall alla deltagare 
inte behärskar svenska tillräckligt bra. Detta var också anledningen att jag valde att inte 
översätta enkätundersökningen som användes i denna studie till svenska, utan istället lät den 
vara på engelska. 

Till undersökningen valdes en redan befintlig enkät skapad av Jennet m.fl (2008) för att mäta 
immersionsnivå. Efter pilottestning blev det dock tydligt att en anpassning av enkäten var 
nödvändig för att kunna besvara studiens frågeställning. Enkäten som användes (se Appendix 
B), består av totalt 36 frågor varav 32 har till syfte att mäta immersion och är av typen som 
besvaras med ett värde mellan 0 och 4. 3 av frågorna är kontrollfrågor med syfte att identifiera 
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vilka spelvanor deltagaren har och 1 fråga har till syfte att identifiera deltagaren för testledaren 
i efterhand. Originalenkäten hade 31 frågor, samtliga av typen som besvaras med ett värde 
mellan 0 och 4, av dessa har 8 bytts ut och 1 extra lagts till. De frågor som byttes ut valdes i 
vissa fall eftersom de liknade andra frågor för mycket, i andra fall eftersom de i samband med 
pilottestningen (se avsnitt 4.2.1) visade sig vara illa lämpade för VR-spel. Frågorna byttes mot 
frågor som var inriktade på lärbarhet och upplevelser kring instruktioner och information. 
Ursprungsversionen av enkäten kan ses i Appendix C. 

En fördel med att använda denna enkät, om än något modifierad, är att artikeln refererats i 
ett stort antal publikationer samt att enkäten använts i tidigare forskning på immersion. 
Således kan det argumenteras vara i linje med en gängse definition av begreppet immersion. 
En nackdel kan tänkas vara att det statistiska resultatet av formuläret blir starkt påverkat av 
varje testpersons individuella preferenser med tanke på det låga antalet deltagare. I slutet av 
enkäten har frågor lagts till för att identifiera huruvida deltagare tidigare använt VR-teknologi, 
hur mycket de spelar andra typer av digitala spel samt vilka typer av spel de då föredrar. Detta 
för att kunna ta hänsyn till eventuella skillnader beroende på erfarenhetsgrad och 
genrepreferenser när testresultatet analyseras. 

3.2 Genomförandeplan 
Genomförandet av studien har delats in i fem steg: 

1. Utvärdering av befintlig design 
2. Inledande användartester 
3. Ny design 
4. Uppföljande användartester 
5. Utvärdering av den nya designen 

3.2.1 Utvärdering av befintlig design 
En HU av spelets inledning ska göras, denna grundas i de 10 heuristiker anpassade för spel 
som Pinelle, Wong och Stach (2008) tagit fram (se avsnitt 4.1). Denna uppsättning heuristiker 
valdes eftersom den använts i flertalet tidigare studier och refererats till i ett stort antal andra 
publikationer. Dessutom kunde snabbt konstateras att vissa av heuristikerna ringade in redan 
kända problem i den befintliga tutorialdesignen. 

3.2.2 Inledande Användbarhetstestning 
För att möjliggöra en jämförelse av immersion och lärbarhet i Budget Cuts befintliga 
respektive nydesignade tutorial ska dels inledande, dels uppföljande AT genomföras. AT ska 
genomföras med två olika testgrupper. Urvalet ämnar representera vuxna personer som 
saknar, eller har mycket lite tidigare erfarenhet av VR-spel samt helt saknar tidigare 
kännedom om spelet Budget Cuts. Urvalet anpassas inte efter vad deltagarna har för vanor 
när det kommer till spelande i övrigt, och detta blir därför en slumpmässig men dokumenterad 
parameter.  

Testningen kommer gå till på följande vis: Deltagaren får spela Budget Cuts tidigare 
tutorialbana och detta dokumenteras genom video- och ljudupptagning. Dokumentation sker 
dels via en kamera i rummet, dels via mjukvara som spelar in den bild som visas för deltagaren 
via VR-headset. Testledaren befinner sig i samma rum som deltagaren, där det även finns en 
datorskärm som visar en skärmanpassad version av vad deltagaren ser i headsetet. 
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Testledaren kommunicerar inte med deltagaren under testet, med undantag för om situation 
uppstår där deltagaren uttrycker starkt obehag, är på väg att kollidera med en fysisk vägg eller 
om tekniska problem uppstår. Om något av dessa problem inträffar ska testledaren adressera 
problemet så diskret som möjligt, och gör då samtidigt en bedömning huruvida testresultatet 
för den specifika deltagaren kan användas eller ej. När deltagaren nått en specifik punkt i 
banan pausas spelet varpå deltagaren direkt ombeds fylla i den anpassade versionen av Jennet 
m.fl. (2008) enkät för att mäta immersion (avsnitt 3.1.4). 

3.2.3 Ny design 
Med grund i HU, inledande AT och de teorier om immersion och inlärning i spel som 
beskrivits i bakgrundsdelen av detta arbete ska ett designdokument för en ny tutorial-del till 
spelet skapas. Designen ska skapas med syfte att öka immersionseffekten i spelets inledning 
dels genom att förflytta tutorial-instruktioner till det diegetiska planet (Stonehouse, 2014), 
dels anpassa spelets bana och övningar i enlighet därmed. Dessutom ska designen vara 
anpassad för spelare som inte tidigare kommit i kontakt med VR-spel, och samtidigt undvika 
irriterande moment för mer erfarna spelare. Designen anpassas för att vara i linje med och 
förmedla spelvärldens fiktion på ett lämpligt sätt, där fiktionens regler inte bryts och spelets 
immersion inte negativt påverkas därav. Designen ska parallellt resultera i ett 
designdokument och en implementation i form av en spelbar bana i Budget Cuts. 

3.2.4 Uppföljande Användbarhetstestning 
Med hjälp av implementationen av den nya designen ska uppföljande AT utföras. Nya 
deltagare som valts med samma metod som under inledande AT ska användas. Uppföljande 
AT ska följa samma mall som den inledande. Styrkan med att utforma de olika 
testningstillfällena så lika som möjligt är att resultaten då kan jämföras på ett neutralt sätt, 
vilket skänker trovärdighet till de skillnader som upptäckts. 

3.2.5 Utvärdering av den nya designen 
När allt material samlats in ska detta utvärderas och analyseras för att ge svar på 
frågeställningen. Detta ska ske genom att studera och jämföra videomaterial och 
enkätundersökningar från AT på den tidigare såväl som nya versionen av spelets tutorial. 

3.3 Etik 
I genomförandet av denna studie ska Vetenskapsrådets regler och riktlinjer kring 
forskningsetik tas i beaktning (Hermerén, 2011). Detta innebär bl.a. att identitetsinformation 
inte under några omständigheter kommer att lämnas ut till tredje part utan deltagarens 
uttryckliga medgivande, detta gäller både deltagare i AT och enkät och anställda på Neat 
Corporation. Videomaterial från AT som visar deltagare i bild eller där deras röster kan höras, 
eller där de på annat sätt kan identifieras av utomstående part kommer också att hållas 
konfidentiella. Detta är en viktig princip av två anledningar: dels den rent etiska implikationen 
att deltagare ska kunna känna sig trygga med att deras reaktioner, prestationer och åsikter 
inte kommer till allmänhetens förfogande. Men det kan också antas att en deltagare som vid 
testningstillfället känner sig bekväm och trygg i sitt deltagande kan förväntas ge ett mer 
okonstlat och värdefullt resultat. 

Deltagare ska innan själva studien genomförs upplysas om hur deras deltagande kommer att 
dokumenteras och hur denna dokumentation kommer att hanteras. Deltagare upplyses även 
om att de när som helst under experimentet, utan att uppge anledning kan avbryta sitt 
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deltagande och därvid inte utsätts för någon typ av press från testledaren. Det är en viktig etisk 
princip att deltagare aldrig ska vara tvingade eller uppleva sig tvingade att delta i en 
forskningsstudie. 
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4 Genomförande 

4.1 Heuristisk utvärdering 
Efter flertalet genomspelningar av demo-versionen och en genomspelning i direkt anslutning 
till aktuellt tillfälle genomfördes en heuristisk utvärdering enligt de 10 heuristiker anpassade 
för spel som Pinelle m.fl. (2008) tagit fram. I detta fall gjordes utvärderingen endast av 
författaren, att den inte gjordes av flera personer beror på tids- och resursbegränsningar. 
Nackdelen med detta är att det troligtvis finns problem som skulle kunna ha upptäckts om fler 
experter genomförde utvärdering och som nu kan ha passerat ouppmärksammade. De tio 
heuristikerna följer nedan: 

1. Resultaten av användarens handlingar är konsekventa. 
2. Tillåt användaren att ställa in grafik, ljud, svårighetsgrad och spelhastighet. 
3. Datorstyrda enheter beter sig på ett förutsägbart och rimligt sätt. 
4. Tillhandahåll icke skymda vyer som är lämpliga för användarens handlingsmöjligheter. 
5. Tillåt användaren att hoppa över ej spelbart och frekvent repeterat innehåll. 
6. Tillhandahåll intuitiv och inställbar mappning av kontroller. 
7. Tillhandahåll kontroller som är lätta att hantera och som har en lämplig nivå av 

känslighet och responsivitet. 
8. Tillhandahåll information om spelets status. 
9. Tillhandahåll instruktioner, träning och hjälp. 
10. Tillhandahåll visuella representationer som är lätta att tolka och som minimerar 

behovet av att leta i gränssnittet för att hitta önskat element. 

Majoriteten av heuristikerna uppfylldes på ett tillfredställande vis, i fyra fall hittades dock 
svagheter eller problem, dessa tas upp nedan. 

Heuristik 4 går ut på att spelaren ska ha en tydlig och ej skymd vy av den virtuella miljön. 
Detta kan sägas stämma så till vida att det inte finns några UI-element eller liknande som 
ligger framför spelarens synfält och stör. Valet att låta spelaren börja i en ganska smal korridor 
är intressant, det är positivt att det blir mycket tydligt hur spelaren kan förflytta sig, men på 
den negativa sidan finns risken att det känns något klaustrofobiskt. Det är inte möjligt att 
garantera att en ny spelare som startar spelet på egen hand befinner sig i mitten av 
spelutrymmet, detta kan resultera i att spelare när spelet startar hamnar mycket nära eller 
inuti en vägg, detta kan eventuellt upplevas obehagligt, och kan förvirra spelaren genom att 
vyn skyms. Eftersom det är troligt att en del av spelarna som provar Budget Cuts för första 
gången har lite eller ingen erfarenhet av VR, är det viktigt att dessa får lite tid att vänja sig vid 
att befinna sig i en virtuell miljö, utan att bli förvirrade eller frustrerade. En mer öppen startyta 
kan därför eventuellt vara att föredra. 

Enligt heuristik 8 ska spelaren tydligt informeras om spelets nuvarande status. Exempel på 
detta är spelarens hälsotillstånd, placering i spelvärlden, uppdragsmål etc. Det som är aktuellt 
att ifrågasätta i demon av Budget Cuts är framför allt status i fråga om uppdragsmål. Spelaren 
får en kort text i början som förklarar vad hen ska göra, efter detta finns det dock inget sätt att 
påminna sig om vad man egentligen har för mål i uppdraget. Detta är ett påtagligt problem 
eftersom texten i början är lätt att missa och lätt att glömma bort. 
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Den nionde heuristiken i Pinelle m.fl. (2008) lista handlar specifikt om tutorial-element, och 
är givetvis extra intressant för detta arbete. De spatiala UI-element som hjälper spelaren förstå 
hur kontrollerna fungerar är klistrade till de virtuella handkontrollerna, vilket kan göra att 
spelaren riskerar att inte se dessa, handkontroller kan exempelvis befinna sig utanför bild. 
Instruktionerna finns dock där och har enligt tidigare tester visat sig fungera relativt bra, men 
inte perfekt. Pinelle m.fl. (2008) menar att ”[…] users should be provided with interactive 
training to coach them through the basics”. Vid inlärningen av att byta mellan olika verktyg 
finner vi här en svaghet – spelaren får inte tillräckligt mycket interaktiv träning för att lära sig 
att denne kan byta fram och tillbaka mellan olika verktyg – dessutom kan texten ”use your 
dominant hand […]” tolkas som att spelaren gör en inställning av spelet, snarare än lär sig en 
spelmekanik som ska användas senare i spelet. 

Heuristik 10 förespråkar att gränssnittet ska vara tydligt och inte tvinga spelaren att ägna sig 
åt ett interaktivt letande för att komma åt önskade funktioner. De spatiala UI-element som i 
Budget Cuts tidigare inledning instruerar spelaren om kontrollschemat är i teorin bra, och 
fungerar även väl för vissa spelartyper (detta blev tydligt i samband med inledande AT). Dock 
händer det relativt ofta att spelare missar dessa (rapporterat av utvecklarna, observerat under 
inledande AT). Eftersom de är relativt väl synliga (se figur 8 och 12) och således kunde antas 
bli uppmärksammade är frågan vad detta beror något som skulle kunna vara föremål för en 
egen studie. En spekulation är dock att dessa är något små och röriga samt lätt sållas bort 
omedvetet av den mänskliga hjärnan då de antar funktionen som spelarens händer. 
Spekulationsvis är händer något människor sällan fokuserar blicken på. Problemet kan också 
tänkas vara kopplat till den relativt omvälvande upplevelsen många får av att befinna sig i VR, 
vilket troligen kan göra att spelare tenderar att fokusera på världen runt omkring snarare än 
att läsa texter i relation till händerna. Att flytta dessa element till det diegetiska planet – vilket 
antas höja immersionseffekten - är något som ska undersökas i detta arbete. 

4.2 Inledande användbarhetstestning 
Den inledande AT genomfördes med två syften, dels att skapa mätdata för jämförelse med den 
nya tutorial-designen, dels för att ge författaren bättre insikt i vilka inlärningsmoment samt 
problem som finns närvarande i den tidigare versionen. 

4.2.1 Pilottestning 
För att upptäcka eventuella problem med metoden genomfördes en serie pilottester enligt 
följande 12 steg: 

1. Testledaren hälsar testdeltagaren välkommen. 
2. Testledaren visar VR-utrustningen och ber testdeltagaren göra sig bekväm i 

spelutrymmet. 
3. Testledaren förklarar för testdeltagaren att testet kommer filmas och spelas in i datorn 

och säkerställer att testdeltagaren ger sitt medgivande till detta. 
4. Testledaren upplyser testdeltagaren om att hen när som helst kan avbryta testningen 

om hen så önskar. 
5. Testledaren förklarar för testdeltagaren att ett blått rutnät kommer dyka upp och 

indikera var gränsen för spelområdet går – (om hen närmar sig gränsen för 
spelområdet). Detta för att undvika att en testdeltagaren exempelvis går in i en fysisk 
vägg under speltestningen. 
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6. Testledaren förklarar för testdeltagaren att testet vid ett tillfälle kommer pausas, och 
att hen då ombeds fylla i ett frågeformulär. 

7. Testledaren upplyser testdeltagaren om att hen gärna får ”tänka högt” under 
spelsessionen, samt att ingen vidare hjälp kommer att ges från testledaren. 

8. Testledaren ber testdeltagaren sätta på sig VR-utrustningen och se till att denna sitter 
bekvämt. 

9. Testledaren starta skärminspelning, kamerainspelning och sedan spelet. 
10. När testdeltagaren kommit förbi inventory-sekvensen - pausas spelet och testledaren 

ber testdeltagaren fylla i enkätundersökningen. 
11. Testledaren erbjuder testdeltagaren att spela vidare från där spelet pausades (om hen 

vill). 
12. När testdeltagaren har klarat demon, alt. valt att ge upp, tackas testdeltagaren för sin 

medverkan och sessionen är därmed slut. 

Pilottestningen genomfördes med 5 deltagare som fick spela den tidigare versionen av Budget 
Cuts, varpå de fick fylla i originalversionen av den immersions-enkät som Jennet m.fl. (2008) 
tagit fram. Under pilottestet upptäcktes att frågeformuläret i originalversion innehåller 
flertalet frågor som genererade maxpoäng från de flesta deltagare, troligtvis endast på grund 
av att det rör sig om ett VR-spel. Detta kan tyda på två olika saker, dels att VR-teknologin i sig 
har en positiv effekt på immersionsnivå, dels att VR har ett nyhetsvärde och att personer som 
ofta spelar mer traditionella spel blir tillfälligt positiva till mediet. För att kunna identifiera 
gradskillnader i immersion mellan olika VR-spel, eller som i den här studien, olika versioner 
av samma spel, är dessa frågor dock inte användbara. Därför har frågeformuläret anpassats 
för att ge mer uttömmande svar kring den aktuella frågeställningen. Fokus har hamnat på 
immersion i relation till lärbarhet, information och instruktioner. Anpassningens syfte har 
varit att identifiera mer subtila skillnader relaterade till bristande lärbarhet som kan störa 
immersionen i den virtuella världen. Frågor som lagts till för att mäta detta är formulerade av 
författaren för att vara tydliga och icke ledande. Det frågeformulär som använts i studien finns 
i appendix B. 

De frågor som tagits bort är: 

• To what extent did the game hold your attention? 
• To what extent were you aware of yourself in your 
• surroundings? 
• To what extent did you notice events taking place around you? 
• To what extent did you feel as though you were separated from your real-world 

environment? 
• To what extent did you feel as though you were moving through the game according to 

you own will? 
• To what extent did you find the game challenging? 
• To what extent did you find the game easy? 
• How well do you think you performed in the game? 

De frågor som lagts till är: 

• To what extent did you feel you had the means to do what you wanted in the game 
world? 

• To what extent did you feel as though you did not know what to do next? 
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• To what extent did you feel as though learning the controls was a smooth process? 
• At any time did you think more / different instructions or information would have 

improved your experience? 
• At any point did you feel uncomfortable using the controls? 
• To what extent did you find the game objectives (goals) were clear / easy to 

understand? 
• To what extent did you find the game to be frustrating? 
• To what extent did the game communicate necessary information to you? 
• To what extent did you find instructions to be presented in a clear manner? 

 

4.2.2 Inledande AT 
När pilottestningen var genomförd och anpassning av metoden gjorts genomfördes den AT 
vars resultat används i denna studie. De 12 stegen för hur testningen genomfördes fungerade 
väl i pilottestningen och behölls därför oförändrade, medan den anpassade versionen av 
enkätundersökningen användes. Deltagarna hade under AT minimal kommunikation med 
testledaren, med undantag för att de varnades om de exempelvis var nära att krocka med en 
fysisk vägg eller råkade pausa spelet utan att förstå hur de skulle återgå. Alla dylika 
instruktioner från testledaren skedde genom verbal kommunikation och på ett diskret sätt för 
att påverka deltagarens upplevelse i så liten utsträckning som möjligt. 

4.2.3 Urval 
Vid inledande AT deltog 6 personer, varav 4 var män och 2 kvinnor. När deltagarna tillfrågades 
om sina spelvanor varierade svaren från ”jag spelar aldrig spel” till ”jag spelar spel flera gånger 
i veckan”. 3 av deltagarna uppgav att de aldrig tidigare testat VR, 2 uppgav att de testat en VR-
upplevelse men aldrig ett spel, och 1 uppgav att hen testat ett VR-spel vid ett tidigare tillfälle.  
Deltagarna fick testa den befintliga inledningen till Budget Cuts. Ett bekvämlighetsurval 
framtaget genom ett offentligt facebook-evenemang användes. Evenemanget lades upp och 
delades av författaren och samtliga personer som visade intresse för evenemanget blev 
erbjudna att delta i testningen (antingen i inledande eller uppföljande AT). Vilka av de 
anmälda personerna som placerades i urvalsgruppen för inledande AT bestämdes uteslutande 
genom vilket datum de uppgett sig ha möjlighet att närvara för AT, och kan därför essentiellt 
betraktas som slumpmässigt. En invändning som skulle kunna göras mot denna urvalsmetod 
är att vissa av testpersonerna var bekanta med testledaren tillika författaren av detta arbete 
sedan tidigare, vilket eventuellt skulle kunna påverka testresultaten. För att motverka att detta 
skulle ske ombads deltagarna svara så ärligt som möjligt på enkäten, dessutom informerades 
de inte om vilken av testgrupperna de tillhörde. 

4.2.4 Enkät 
Varje deltagare fick fylla i en enkät som innehöll 36 frågor (appendix B), varav 32 var frågor 
där deltagaren fick markera en siffra mellan 0 och 4 beroende hur väl de tyckte frågans 
påstående stämde med deras upplevelse. De resterande 4 frågorna var kontrollfrågor rörande 
deras spelvanor samt tidigare erfarenhet av VR. Poängen från de 32 st 0-till-4-frågorna kunde 
sedan summeras för att få fram ett tal som beskriver hur stark immersion deltagaren upplevt. 
Talet säger inte så mycket i sig självt, men möjliggör jämförelser mellan olika deltagare samt 
mellan olika spel. I detta fall rörde det sig om två olika versioner av samma spel. 
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4.3 Ny tutorial-design och implementering 
I detta avsnitt redovisas de relevanta designval och förändringar som gjorts från den befintliga 
demon. Bakgrund och syfte till dessa val redovisas i den mån det är nödvändigt, så att det blir 
tydligt för läsaren på vilken grund designbeslut tagits. 

Efter att HU samt inledande AT genomförts har en ny design för spelets inledning och tutorial 
tagits fram. Ett design-dokument som i detalj specificerar denna finns i Appendix A i denna 
text. Den nya designen har implementerats i Budget Cuts med hjälp av Unity i kombination 
med utvecklarnas egen verktygs-plugin Roomie, som används för att skapa banor till spelet. 
Även programvarorna Photoshop CC 2015, Paint och Logic Pro X har använts för att ta fram 
grafik- och ljudmaterial som används i denna nya tutorial. Design och implementation har 
skett i en iterativ process, vilket betyder att designdokumentet har vuxit fram parallellt med 
att designen implementerats. Denna metod valdes för att underlätta tidseffektiv utvärdering 
av olika idéer genom löpande speltestning genomförd av författaren själv, utvecklare från Neat 
Corporation och externa personer. Denna löpande speltestning var en del av 
utvecklingsarbetet och används inte i undersökningen. Förfarandet var informellt och 
testningen observerades endast, och dokumenterades inte på andra sätt. De externa 
speltestarna som deltog i detta var olika personer som blivit inbjudna att få en demonstration 
av Budget Cuts, ofta vänner och bekanta till anställda på Neat. Designen har således vuxit fram 
i inkrement snarare än genom en linjär först planera, sedan skapa modell. Jag kommer i 
denna text främst visa på källor, inspiration samt det slutliga resultatet men inte gå in i detalj 
på varje steg i processen, i vissa fall där det bedöms vara av intresse för läsaren kommer dock 
processen tas upp. 

4.3.1 Ny bandesign 
Tidigt under arbetet blev det uppenbart att en helt ny bandesign skulle tas fram, detta för att 
så effektivt och ohämmat som möjligt finna lösningar för att förflytta information och 
instruktioner från det icke-diegetiska och spatiala planen till det diegetiska. Beslutet att inte 
modifiera den tidigare demo-banan utan istället skapa en helt ny hade även andra orsaker, 
dels de tekniska problem som skulle uppstått med att göra ändringar i den tidigare banan, 
som skapats för ca ett år sedan och som inte underhållits i takt med att spelets källkod 
förändrats, dels eftersom det skulle kunna haft en hämmande effekt på det kreativa 
designarbetet. 

I likhet med den tidigare tutorial-versionen har banan delats in i två olika segment. Först 
befinner sig spelaren i ett helt ofarligt område (figur 10) där hen kan experimentera och 
bekanta sig med spelets grundläggande mekaniker utan att bestraffas för misstag (Moss, 
2017). I det andra segmentet (figur 11) konfronteras spelaren för första gången med spelets 
fiender, dessa har dock placerats på ett sådant sätt i banan att de är lätta att undvika och utgör 
ett relativt litet hot för spelaren, för att gradvis öka utmaningen så att denna får en lämplig 
nivå i förhållande till spelarens färdigheter. 

Spelarens startposition har förändrats från en korridor till att befinna sig framför ett skrivbord 
i ett kontorslandskap (figur 9 & 10). En viktig inspiration till detta beslut var de riktlinjer som 
utvecklarna tagit fram för spelets berättelse, vilken börjar med att spelarens karaktär blir 
avskedad från ett kontorsjobb. Att spelarkaraktären har någon typ av kontorsjobb blir 
underförstått då det första spelaren ser är en stereotyp kontorsarbetsplats. En annan, och mer 
viktig anledning i detta sammanhang är att den nya startpositionen ger möjlighet att förmedla 
instruktioner och information till spelaren genom objekt som normalt sett finns på ett 
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skrivbord, men som sällan finns i en korridor. Detta rör sig exempelvis om en datorskärm, 
pappersark, telefon m.m. Den mer öppna platsen som valts stöds även av den HU som gjordes.  

 

Figur 9 Spelarens startposition i kontorskub. 

Några av de andra utrymmen spelaren tidigt befinner sig i är kopiatorrum, kök samt ett 
konferensrum med projektor. Kopiatorrummet och konferensrummet ger ytterligare 
möjlighet att på ett sätt som ter sig naturligt och logiskt i spelvärldens fiktion förmedla 
instruktioner till spelaren. 

 

Figur 10 Ny tutorial-bana segment 1 
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Spelarens första uppdrag, som förmedlas genom ett telefonsamtal, är att ta sig från sin 
startposition vid arbetsstationen till kopiatorrummet för att där få ett fax med nästa 
uppdragsmål, vilket är att hitta till en hiss och åka upp till våning 3 (figur 10). 

 

Figur 11 Ny tutorial-bana Segment 2. 

Efter hissen får spelaren nästa uppdragsmål som är att hitta ett nyckelkort och med hjälp av 
detta ta sig in igenom en låst dörr till den s.k. Acquisitions Department, där Winta, en mystisk 
person som ringer och skickar fax till spelaren, har placerat användbar utrustning (figur 11).  

Till skillnad från den tidigare tutorial-versionen, där spelaren fick se en kort text innan spelet 
började som löd: ”Find and approve your job application”, har i den nya designen 
uppdragsmålen delats in i en mängd mindre steg, detta föreföll vara en naturlig utveckling då 
den inledande speltestningen visade att många spelare glömde bort, eller helt missade 
uppdragsmålet som endast visades innan spelet startade. Det slutgiltiga uppdragsmålet i 
banan har också ändrats, då den tidigare versionen hade ett oklart syfte i relation till spelets 
nu aktuella berättelse.  

4.3.2 Diegetiska instruktioner 
Samtliga instruktioner och information som förmedlas till spelaren har förflyttats från ett 
spatialt eller icke-diegetiskt perspektiv till ett diegetiskt, utgångspunkt för detta är Stonehouse 
artikel User interface design in video games (2014). De instruktioner som tidigare gavs genom 
formmässigt konsekventa svävande texter (figur 12) och pilar i ljusblå färg har nu istället bytts 
ut mot en rad olika element inuti spelvärlden. Dessa element kan i sig betraktas som 
kontextkänsliga, då de förmedlar instruktioner till spelaren anpassade efter den plats och de 
utmaningar spelaren just då befinner sig i (Andersen m.fl. 2012). Det första exemplet rör sig 
om hur spelaren får lära sig hantera greppverktyget vilket används för att ta tag i, lyfta upp 
och på andra sätt interagera med olika objekt i spelvärlden. Det faller sig naturligt att detta är 
det första spelaren får lära sig eftersom det, med undantag för att röra på huvud och händer, 
är det mest grundläggande sättet att interagera med spelet. Skärmbilder som visar den gamla 
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samt nya metoden för hur dessa instruktioner förmedlas kan ses nedan i figur 12 respektive 
figur 13. 

 

Figur 12 Instruktion för greppverktyget i tidigare version. 

 

Figur 13 Instruktion för greppverktyget i den nya versionen. 
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Datorskärmen (figur 13) är placerad på skrivbordet som finns framför spelaren när spelet 
startar, bilden på skärmen är tänkt att påminna spelaren om en instruktionsvideo från 
youtube.com (2017) och syftet med detta är att använda ett formspråk som de flesta känner 
till och som förknippas med användbar information, men även att ha en skämtsam stil som 
direkt förmedlar spelets lättsamt humoristiska ton. Skärmen drar spelarens uppmärksamhet 
till sig genom att lysa och eftersom utformningen med en kort text signalerar för spelaren att 
det innehåller viktig information. Den ursprungliga idén var att ha en rörlig instruktionsvideo 
som repeteras på skärmen, men av tidsmässiga skäl fick denna förenklas till att vara en 
stillbild. 

Efter att spelaren lärt sig använda greppverktyget börjar en telefon placerad på skrivbordet 
(till vänster i figur 9) framför spelaren ringa, när spelaren plockat upp luren förklarar en röst 
i andra änden att det finns ett nytt verktyg som kallas för en ”translocator” placerad i en låst 
låda under skrivbordet samt att nyckeln för att låsa upp denna finns i en brevlåda någonstans 
vid skrivbordet. Rösten tillhör Winta som är en central karaktär i spelets berättelse. När 
spelaren låst upp och öppnat lådan finns där translocator-verktyget samt två instruktionsblad 
för hur detta ska anslutas till verktygshandtaget spelaren redan håller i handen, samt hur den 
ska användas för teleportering. Dessa instruktionsblad kan spelaren alltså plocka upp och titta 
på precis som med en verklig instruktionsbok. Inspirationen bakom detta är återigen att 
efterlikna en verklig situation de flesta känner igen, i det här fallet att öppna förpackningen 
till en nyinköpt teknisk pryl och titta på instruktionsmanualen för att förstå hur den ska 
användas. Exempel på en sida ur instruktionsmanualen kan ses i figur 14. Utförandet av 
instruktionsmanualen itererades i några olika versioner, där de tidigare versionerna hade flera 
bilder kombinerade med löptext som förklarade hur verktyget ska användas. Det visade sig 
dock vid löpande speltestning att spelare var ovilliga att läsa igenom längre textstycken. Ett 
effektivare sätt var att skapa en enklare utformning där fokus ligger på bildspråket, samt 
enstaka ord som visar var de aktuella knapparna sitter på handkontrollen (figur 12). 

 

Figur 14 Instruktionsblad för translocator-verktyget. 

Ett problem som identifierades under inledande AT var att deltagarna inte var säkra på vad 
deras uppdragsmål var. Detta framkom tydligt genom två av frågorna i enkätundersökningen 



 
27 

där samtliga deltagare menade att de till viss del eller i mycket hög grad var osäkra på vad de 
skulle göra, samt att mer information och instruktioner skulle ha förbättrat deras upplevelse. 
Bedömningen gjordes att uppdragsmålet kommuniceras till spelaren på ett sätt som är svårt 
att ta till sig. Som tidigare nämnts sker detta genom en text som visas för spelaren i några 
sekunder innan spelet börjar. I den nya designen levereras uppdragsmål istället diegetiskt till 
spelaren genom att faxmaskiner skriver ut dem på papper när spelaren närmar sig dem, 
spelaren kan därefter plocka upp och titta på faxen samt ta dem med sig för att kunna titta på 
dem igen om så skulle behövas (figur 15). 

För att demonstrera för spelaren hur spelets Inventory fungerar utnyttjades tidigare nämnda 
konferensrum med projektor (figur 10). Instruktioner framförs här genom något som ska 
påminna om en powerpointpresentation (figur 16), och återigen används ett för de flesta 
välkänt koncept för att förmedla informationen. 

 

Figur 15 Faxmaskin med uppdragsmål 
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Figur 16 Projicerad powerpointpresentation förmedlar inventory-instruktioner. 

4.4 Uppföljande Användbarhetstestning 
Uppföljande AT har genomförts på den implementerade nya designen under förhållanden 
som varit närmast identiska med inledande AT. Samma procedur har följts vad gäller 
förfarandet, urvalet, insamling av data samt generering av statistik. En bedömning behövde 
dock göras om när testsessionen skulle avbrytas och deltagaren ombes fylla i enkäten eftersom 
koncepten lärs ut till spelaren i något annorlunda ordning än i den tidigare versionen. Beslutet 
blev att detta skulle ske när spelaren nått det andra segmentet och sett den första fienden på 
avstånd, utan att konfronteras med den. Anledningen till detta beslut är att detta är den punkt 
i banan som är mest likvärdig med den punkt där testsessionen avbröts vid den inledande AT. 

4.4.1 Urval 
Urvalet utgjordes av 8 personer varav 5 var kvinnor och 3 var män. Deltagarnas spelvanor 
sträckte sig från de som uppgav att de ”aldrig spelar spel” till de som uppgav att de ”spelar spel 
varje dag”. 4 deltagare uppgav att de aldrig tidigare testat VR, 2 att de testat en VR-upplevelse 
men aldrig ett spel, och 2 att de testat ett VR-spel vid ett tidigare tillfälle. Som tidigare 
beskrivet fick deltagarna inte någon information om vilket urvalsgrupp de tillhörde och 
ombads fylla i enkäten så ärligt som möjligt. 

4.4.2 Enkät 
Enkätundersökningen var identisk med den i inledande AT. Se punkt 4.2.4 
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5 Resultat och Utvärdering 
I detta avsnitt presenteras resultaten från studien och ett försök att besvara arbetets 
frågeställning görs. 

5.1 Resultat 
Inledande och uppföljande AT genererade ett resultat dels genom svaren på 
enkätundersökningen, dels det inspelade videomaterialet från varje deltagare. 
Enkätundersökningen är kvantifierbar eftersom frågorna besvarades med ett värde mellan 0 
och 4. Värdena har summerats för att ge en total immersionspoäng för hela testet per spelare, 
sedan har ett medelvärde per urvalsgrupp kunnat tas fram. Med hjälp av detta kan 
urvalsgrupperna sedan jämföras. Vissa av frågorna har även studerats enskilt då de varit 
intressanta särskilt för att få fram mätdata kring lärbarheten. Videomaterialet från AT 
möjliggör även mätning av hur lång tid det tar för deltagaren att klara av specifika utmaningar. 
Denna tidsdata kan anses vara talande för lärbarheten i en jämförelse eftersom ett kortare 
tidsspann mellan det att en instruktion förmedlas och att spelaren lyckas utföra aktuell 
handling vittnar om ett mer effektivt lärande än om tidsspannet är längre. 

Vissa av frågorna i enkätundersökningen är formulerade på ett negativt sätt, och svarspoängen 
för dessa har därför inverterats för att få rätt innebörd. En negativ fråga som besvarats med 
siffran 4 – det vill säga maximalt negativ, har alltså tilldelats immersionspoäng 0, en negativ 
fråga som besvarats med 1 får immersionspoäng 3, och så vidare. 

5.1.1 Resultat inledande AT 
I tabell 1 visas varje deltagares summerade immersionspoäng från AT på den tidigare tutorial-
versionen, dessutom har medelvärde tagits med för att underlätta jämförelse med uppföljande 
AT. Medelvärdet för samtliga deltagare i urvalsgruppen blev 90. 

Tabell 1 Resultat - enkät vid AT av den tidigare versionen av Budget Cuts inledning. 

Deltagare Immersionspoäng 

P1 90 

P2 92 

P3 71 

P4 101 

P5 95 

P6 91 

 Medelvärde 

 90 
 

Inledande AT resulterade även i videomaterial där spelarnas beteende kunde studeras i detalj. 
Detta var till nytta för att skapa en kunskap om vilka inlärningsmoment och problem som 
fanns närvarande i den tidigare versionen, kunskap som togs med till utformningen av den 
nya designen. Tidmätningar genomfördes med hjälp av videomaterialet för att få ut 
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medelvärde i urvalsgruppen gällande det inlärningsmoment som deltagare haft störst problem 
med. Detta var att fullfölja en teleportering efter att de valt/plockat upp 
teleporteringsverktyget för första gången. Resultatet av denna mätning kan ses i tabell 2. I 
denna mätning togs även deltagarna från pilotstudien med, detta eftersom det endast var 
enkäten som hade ändrats efter pilot-undersökningen, och testarna i övrigt bedrevs på samma 
sätt. 

Tabell 2 – Tidsdata - fullföljd teleportering äldre tutorial. 

Deltagare Tid att fullfölja teleportering: 

Pilot1 01:20 

Pilot2 02:41 

Pilot3 02:14 

Pilot4 02:28 

Pilot5 01:11 

P1 05:10 

P2 06:53 

P3 00:16 

P4 00:20 

P5 01:19 

P6 09:53 

 Medelvärde 

 03:04 
 

5.1.2 Resultat Uppföljande AT 
Resultatet från enkätundersökningen som gjordes i samband med AT på den nya tutorial-
versionen sammanställdes på samma vis som i tabell 1 och gav resultatet som kan ses i tabell 
3. 

I tabell 4 redovisas motsvarande tidsmätningar som i tabell 2, men för den nya 
tutorialversionen. 
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Tabell 3 Resultat - enkät vid AT av den nya versionen av Budget Cuts inledning 

Deltagare Immersionspoäng 

P7 112 

P8 99 

P9 111 

P10 84 

P11 95 

P12 99 

P13 114 

P14 110 

 Medelvärde 

 103 
 

Tabell 4 - Tidsdata - fullföljd teleportering i ny tutorial 

Deltagare Tid att fullfölja teleportering:  

P7 00:44 

P8 01:18 

P9 05:24 

P10 01:23 

P11 01:17 

P12 00:38 

P13 03:57 

P14 00:39 

 Medelvärde 

 01:55 
 

5.2 Utvärdering 
Frågeställningen som detta arbete söker besvara är: ”Hur påverkas lärbarhet och immersion 
i en tutorial när dess instruktioner och övningar förflyttas från ett spatialt till ett diegetiskt 
perspektiv?”. För att besvara frågeställningen behöver egentligen två olika frågor besvaras, 
dels hur immersion påverkas, dels hur lärbarhet påverkas. För att besvara dessa frågor har en 
artefakt framtagits, artefakten består av en körbar version av spelet Budget Cuts som endast 
innehåller en tutorial-bana. Denna version som innehåller ny bandesign såväl som ny 
funktionalitet har tillsammans med den tidigare demo-versionen av Budget Cuts används i en 
jämförande studie. För att mäta immersion har en enkätundersökning med 36 frågor använts, 
enkätundersökningen har också anpassats för den specifika undersökningen så att vissa frågor 
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tar in bland annat lärbarhet i beräkningen. Dessa frågor kan också studeras individuellt för att 
ge kunskap om skillnader i lärbarhet och andra kvalitéer.  

I tabell 5 finns en sammanställning av medelvärdet per fråga i respektive urvalsgrupp. Den blå 
linjen i diagrammet representerar spelets tidigare tutorial och den gröna linjen den nya. 
Frågor markerade (N) är negativt ställda, vars värde har inverterats för att representeras rätt 
i diagrammet. I diagrammet är alltså en högre position på Y-axeln alltid positiv i förhållande 
till immersion och/eller lärbarhet.  

Tabell 5 Genomsnittsvärde per fråga från enkätundersökning på tidigare och ny tutorial 

 

Vid 22 av de 32 frågorna har den nya tutorial-versionen fått en högre genomsnittlig poäng än 
den tidigare, och vid 10 av frågorna har den äldre fått en högre snittpoäng än den nya. Det ska 
dock sägas att det relativt låga antalet deltagare gör att medelvärden bör ses som ungefärliga, 
och de frågor som ligger poängmässigt väldigt nära varandra bör troligen ses som ungefär 
likvärdiga i en jämförelse av de olika tutorial-versionerna. Med detta i åtanke är det endast 1-
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2 frågor där den äldre versionen fått en märkbart bättre poäng än den nya, dessa är: ”To what 
extent did you feel like you were making progress towards the end of the game?” och “When 
interrupted, were you disappointed that the game was over?”. Varför just dessa två frågor 
bryter trenden har jag inte funnit någon säker förklaring på. En spekulation är dock att 
urvalsgruppen som spelade den tidigare versionen tilläts hitta vapen (i form av kastknivar) 
precis innan spelsessionen avbröts. Detta kan ha resulterat i att de dels kände att det fanns en 
större progression samt att de blev mer besvikna eftersom de avbröts precis innan de fick 
möjlighet att använda de upphittade knivarna. 

När det gäller immersionsfrågan kan det genom en jämförelse mellan tabell 1 och 3 
konstateras att den genomsnittliga immersionspoängen för respektive urvalsgrupp har ökat 
från 90 i den tidigare versionen till 103 i den nya (en relativ ökning på drygt 14%). Skillnaden 
i immersionspoäng kan delvis härledas till de frågor i enkäten som behandlar 
lärbarhetsrelaterade aspekter, exempelvis: ”i vilken utsträckning upplevde du att det var en 
smidig process att lära sig kontrollerna?” samt ”i vilken utsträckning upplevde du att 
instruktioner förmedlades på ett tydligt sätt?”. Den genomsnittliga poängen har ökat med ca 
1 respektive 1,5 poäng (på en skala från 0-4) för dessa frågor. Detta måste tolkas som att den 
upplevda lärbarheten är högre i den nya versionen. Många av de frågor som inte relaterar till 
inlärning, utan snarare på till aspekter som definierar immersion, har även de fått en högre 
poäng i den nya versionen. Detta kan möjligtvis vara en indikator på att det finns ett samband 
mellan ökad lärbarhet och ökad immersion. Men det är också möjligt att immersionen ökat 
eftersom element som inte ter sig naturliga i spelets fiktion har avlägsnats. Hur som helst kan 
slutsatsen dras att immersionseffekten ökat som ett resultat av de förändringar som gjorts. 
Detta ger alltså stöd åt Stonehouse (2014) teori att det kan ha en positiv effekt på immersion 
om UI-element förflyttas till ett diegetiskt plan. 

Som tidigare nämnts har vissa frågor i enkätundersökningen studerats enskilt för att mäta 
lärbarhet. Genomsnittspoängen för svaren på dessa i kombination med en jämförelse av de 
genomsnittliga mättiderna i tabell 2 respektive 4 visar att även lärbarheten förbättrats i den 
nya versionen jämfört med den gamla. De genomsnittliga mättiderna är 3 minuter och 4 
sekunder för den äldre respektive 1 minut och 55 sekunder för den nya versionen. En deltagare 
(P6) hade dock så kraftigt avvikande tidsresultat att denne kan betraktas som en extrem 
uteliggare. Det är därför intressant att se vad som händer om denne plockas bort från 
resultatet. Utan P6 hamnar den genomsnittliga tiden för den gamla versionen på 2 minuter 
och 23 sekunder, vilket är betydligt närmre den nya versionen. Sammantaget visar dock 
resultatet fortfarande att lärbarheten ökats som ett direkt resultat av att instruktionerna 
förflyttats från det spatiala till det diegetiska planet. Teoretiskt sett finns möjligheten att 
urvalsgrupperna av slump eller okänd anledning arrangerats så att den ena gruppen var bättre 
än den andra, och därmed hade fått en lägre genomsnittstid oavsett vilken version av spelet 
de spelat. Sannolikheten för detta förmodas dock vara så pass låg att den kan bortses ifrån, 
om än inte uteslutas helt. 

Med grund i ovan presenterade resultat och jämförelser av dessa, kan frågeställningen 
besvaras med påståendet: immersion såväl som lärbarhet fick en mätbar ökning genom att 
instruktioner och information förflyttades till det diegetiska planet. Detta är värdefull 
kunskap eftersom spelutvecklare i allmänhet försöker uppnå just detta (Andersen m.fl., 2012, 
Jennet m.fl., 2008). Tydliga skillnader kunde mätas både genom tidsstudier och genom att 
deltagare fick besvara graderade frågor utifrån sina upplevelser. Ett visst mått av osäkerhet 
finns i mätningen eftersom det fanns skillnader i bandesignen samt vissa mindre visuella 
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skillnader, dessa kan inte helt bortses ifrån. Det faktum att den tidigare versionen innehöll ett 
enda uppdragsmål, medan den nya versionen hade tre mindre delmål är exempel på en faktor 
som kan tänkas ha påverkat upplevelsens helhet på ett betydande sätt. Bedömningen görs 
dock att en majoritet av effekten kommer av just den diegetiska tutorial-designen. Detta är 
tveklöst den största skillnaden mellan versionerna ur ett lärbarhetsperspektiv. Även om 
tillämpningen i sig med säkerhet kan förbättras ytterligare, har det genom undersökningen 
blivit tydligt att en genomsnittlig spelare i en VR-miljö med större sannolikhet 
uppmärksammar information som placeras i ett diegetiskt plan än i ett spatialt eller icke-
diegetiskt, i alla fall då de spatiala elementen placerats runt de virtuella handkontrollerna. 

Det är tyvärr inte möjligt att med säkerhet utläsa hur lärbarhet och immersion påverkar 
varandra genom denna undersökning, detta eftersom ingen metod för att kartlägga ett sådant 
samband har använts. Säkert är dock att både immersion och lärbarhet påverkats positivt. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning  
Utvecklarna av VR-spelet Budget Cuts har identifierat ett antal problem med den version av 
spelets tutorial som tidigare utvecklats. Problemen rör i viss mån lärbarhet, men man har 
också identifierat ett behov av att öka immersion samtidigt som man vill förmedla spelets 
fiktion på ett mer tillfredställande vis. Stonehouse (2014) föreslår att immersion kan ökas 
genom att UI förflyttas till ett diegetiskt plan, d.v.s. att den placeras på ett trovärdigt sätt inuti 
spelets fiktion. I en tutorial där instruktioner och information förmedlas till spelaren på ett 
naturligt sätt inuti spelvärlden istället för likt ett lager utanpå, ter det sig självklart att både 
känslan av att vara där samt effektiviteten i förmedlingen av informationen potentiellt kan 
påverkas.  

Bland andra Hamari m.fl. (2016) har påvisat att Flow har en positiv inverkan på inlärning. 
Även om Flow och immersion inte är samma sak kan de sägas till viss del överlappa varandra. 
De undersökningar som gjorts kring påverkan mellan immersion och lärbarhet kan anses 
bristfälliga. 

Den frågeställningen som tagits fram för detta arbete är som följer: Hur påverkas lärbarhet 
och immersion i en tutorial när dess instruktioner och övningar förflyttas från ett spatialt 
till ett diegetiskt perspektiv? 

För att besvara frågeställningen har en artefakt framtagits i form av ett designdokument samt 
implementation av den specificerade designen. Artefakten består av en ny inledning och 
tutorial till VR-spelet Budget Cuts. Med hjälp av denna nya körbara tutorial samt den tidigare 
versionen har AT kunnat genomföras. Resultatet av AT har använts i en jämförelse mellan de 
två versionerna, där den tidigare alltså använder sig av icke-diegetiska samt spatiala UI-
element för att förmedla information och där den nya endast använder sig av diegetiska 
element för att framföra samma information. 

I jämförelser av svaren från de enkätundersökningar som genomförts i samband med AT samt 
tidmätningar som genomförts med hjälp av det videomaterial som spelats in vid AT, har det 
konstaterats att den nya tutorial-versionen fått högre värden i mätning av såväl immersion 
som lärbarhet. Frågeställningen besvaras därför med följande påstående: immersion såväl 
som lärbarhet fick en mätbar ökning genom att instruktioner och information förflyttades 
från ett spatialt till ett diegetiskt perspektiv. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Arbetsprocessen 
Överlag har arbetsprocessen som använts i denna studie varit lyckad och inga större problem 
har uppkommit under arbetets gång. Valet att arbeta iterativt med design och implementation 
parallellt var särskilt lyckat. Detta möjliggjorde snabba anpassningar till föränderliga 
omständigheter och skapade bra förutsättningar för den kreativa processen. 

En mindre miss som gjordes i upplägget var dock att frågan lyftes huruvida immersion 
påverkar lärbarhet och vise versa, denna fråga togs dock inte riktigt med i genomförandet och 
kunde därför inte helt besvaras. 
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Något som skulle kunnat underlätta arbetsprocessen hade varit tillgång till en särskild lokal 
där AT kunde genomföras, och som inte nyttjades av andra. Detta hade underlättat planering 
och genomförande av AT och möjliggjort större urvalsgrupper vilket i sin tur ökat 
trovärdigheten i det statistiska materialet (se avsnitt 6.2.2). Under rådande omständigheter 
fick AT genomföras i lunchrummet (tillika VR-spelrum) på det kontor i Gamla Stan i 
Stockholm där Neat Corporation arbetar. Detta hade både för och nackdelar. På den positiva 
sidan finns det centrala läget, vilket sannolikt bidragit till att det varit relativt problemfritt att 
få deltagare att infinna sig för AT. På den negativa sidan att det varit problematiskt med 
schemaläggningen eftersom rummet ofta används av anställda på Neat Corp och ett annat 
företag som arbetar på samma kontor. 

6.2.2 Studiens trovärdighet 
En styrka i denna studie är att det varit möjligt att testa två olika versioner av spelet under 
nära nog identiska förhållanden. Detta minskar risken för okontrollerade faktorer som kan 
påverka resultatet. Vid en jämförelse av två olika versioner av en artefakt är det optimalt om 
endast de aspekter som ska undersökas skiljer sig åt. Förutom de huvudsakliga och planerade 
förändringar som gjorts finns dock vissa andra skillnader mellan de jämförda versionerna. 
Dessa utgörs av att vissa detaljer bytt utseende och att viss funktionalitet i någon mån 
förändrats i jämförelse med den tidigare versionen. Att skapa en ny version som i alla 
avseenden, förutom de som skulle undersökas, var identisk med den tidigare skulle inneburit 
att backa tillbaka projektet till en version som var över ett år gammal. Detta hade även om det 
vore teoretiskt möjligt inte varit det i praktiken. Det går inte att bortse från att dessa skillnader 
utgör en viss osäkerhet i resultatet eftersom deras påverkan inte kunnat mätas. Bland de mest 
uppenbara skillnader som finns är att translocator-verktyget och fiendevakter bytt utseende 
samt att icke-fientliga NPC:er har lagts till. En bedömning har gjorts att dessa skillnader 
emellertid är små nog för att inte i allt för hög grad påverka mätningarna. Den förhöjda 
immersionsnivån bedöms alltså till absolut största del härröra från informationsförflyttning 
till det diegetiska planet och den anpassning av miljön som gjorts för att stödja denna 
förflyttning. 

En annan aspekt som kan anses påverka studiens trovärdighet är det relativt låga antalet 
deltagare i urvalsgrupperna och valet att generera ett statiskt material från dessa. Det 
statistiska materialet hade ökat i trovärdighet om urvalsgrupperna varit större, något som 
tyvärr inte var möjligt då det skulle tagit tid och resurser i anspråk som inte fanns tillgängliga. 
Detta beror i huvudsak på att specialutrustningen som behövs för att spela spelet gjort att 
endast en person kunnat spela åt gången och att detta även tagit kontorsplats i anspråk. 
Bedömningen har gjorts att antalet deltagare emellertid varit tillräckligt högt för att kunna 
generera ett intressant statistiskt material. 

Urvalsgrupperna baserades på ett bekvämlighetsurval genererat genom ett facebook-
evenemang som delades med författarens kontakter. Detta kan anses vara ett problem ur en 
trovärdighetssynpunkt, eftersom deltagarna i olika mån har en personlig relation till 
testledaren. Åtgärd har tagits för att minimera denna eventuella påverkan genom att 
deltagarna undanhållits information som kunnat tänkas påverka resultatet samt att de tydligt 
ombetts att besvara frågorna så ärligt som möjligt. 

6.2.3 Samhällelig nytta och etiska implikationer 
Spelutveckling är av allt att döma en växande bransch (newzoo.com, 2017). Inte minst i 
Sverige som trots lågt invånarantal placerar sig som en av de större exportörerna av digitala 
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spel i världen (Strömbäck, 2013). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan argumentet göras 
att varje studie som kan öka kunskapen om hur man utformar bra spel bör vara till nytta för 
spelutvecklare och därmed ur ett vidare perspektiv bidra till att förfina spelmediet i stort. Om 
vi antar att en ständig förbättring av mediet är en viktig faktor i att bibehålla konsumenternas 
intresse för spel även i framtiden, kan denna studie anses ha en potentiell ekonomisk 
samhällsnytta. Eftersom arbete är skrivet på svenska kan man anta att det främst har potential 
att vara till nytta för spelutvecklare i Sverige. 

En annan potentiell samhällsnytta med detta arbete finns inom området Serious Games. I ett 
spel som har till syfte att lära ut eller träna personer är det viktigt att inte distrahera spelaren 
från det som verkligen ska läras ut. Om spelaren exempelvis har problem att förstå hur spelet 
kontrolleras på ett grundläggande plan, kan detta utgöra en distraktion och därmed försämra 
inlärningen av det som är viktigt (Hamari m.fl., 2016). VR är dessutom en plattform som ofta 
används inom just Serious Games, exempelvis för att träna kirurger och brandmän. Denna 
studie kan därför i förlängningen vara till nytta i utformningen av de verktyg som används för 
att träna personer inom samhällskritiska yrkesroller. 

Det är dock viktigt att poängtera att resultatet av denna studie bör ses som en indikation och 
inte en säker sanning. För att vara säker på att en diegetisk tutorialdesign är det mest effektiva 
alternativet bör mer omfattande studier göras. 

En etisk implikation med att effektivisera lärbarheten i VR-spel är att det i förlängningen 
skulle kunna tänkas användas till moraliskt tveksamma syften. Exempel på detta skulle kunna 
vara träning i krigsföring eller andra destruktiva företeelser. Med tanke på att kunskapen 
denna studie frambringar även kan användas till många konstruktiva ändamål, som visats 
ovan, bedöms detta dock inte vara ett stort etiskt problem. 

6.3 Framtida Arbete 
Resultatet av denna undersökning bör ses som en indikation på hur diegetiskt förmedlade 
instruktioner kan påverka immersion och lärbarhet i en tutorial. Framtida arbete inom 
området skulle kunna undersöka huruvida lärbarhet och immersion påverkar varandra. Det 
var initialt tanken att detta skulle undersökas inom detta arbete men det blev dessvärre svårt 
att få några säkra svar genom det material som samlades in.  

En undersökning kring effektiviteten i diegetisk information i traditionellt spelade spel (på 
vanlig skärm) i jämförelse med VR-spel skulle också vara intressant. En sådan skulle kunna 
belysa om effekten som uppmätts i denna studie är knuten till VR-formatet eller inte.  

Vidare skulle det vara av intresse att undersöka hur lärbarhet och immersion hade påverkats 
om de spatiala UI-elementen endast förflyttats från de virtuella handkontrollerna till att 
befinna sig i anslutning till omgivningen likt i Tom Clancy’s The Division (figur 4). En sådan 
undersökning skulle kunna ge klarhet i om det faktiskt är viktigt att dessa naturligt hör hemma 
i spelets fiktion, eller om det endast är deras geometriska position som påverkar. 

En aspekt som jag anser skulle vara mycket intressant för vidare undersökning inom området 
skulle vara olika personlighets-/spelartyper samt hur dessa påverkar förmågan att ta till sig 
information förmedlad på olika sätt. I den AT som genomfördes har stora skillnader kunnat 
observeras mellan olika testpersoner och deras förmåga att uppfatta olika typer av 
information. För ett fåtal deltagare (i synnerhet P3) var den tidigare versionen av Budget Cuts 
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tutorial optimal i fråga om lärbarhet, medan de flesta deltagare hade stora svårigheter med 
densamma (i synnerhet P6). Detta kan vara intressant för att ytterligare utveckla förståelsen 
för hur information förmedlas på ett effektivt sätt, och även i fråga om hur mjukvara kan 
anpassas för att passa flera olika spelartyper samtidigt. 
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Appendix A -  Designdokument 

Tutorial Design Document 
This document specifies an alternative design for the tutorial of Budget Cuts for the purpose 
of enhancing the immersion and learnability of the introduction to the game. 
 
by Olle Axelsson 
 

Level layout 

Part 1: Get to the elevator 
 
The starting point is in a cubicle in an office landscape. On the desk in front of the player 
there is a video tutorial looping (or paused) on a computer screen describing how to use the 
“grabbers” that are currently in the players hands. On the desk there is also a lot of office 
supplies etc. that the player can fiddle around with to get hold of the basic interactions and 
physics of the game. 
 
On the wall there is an informative (propaganda) poster showing a picture of a person 
surrounded by a blue wireframe. 
 

“ORGANIC MATTER GRID - the latest technology keeping you safe and 
productive during work hours” 

 
A couple of friendly worker robots are walking around the office moving things while saying 
stuff like: 
 

“The Organic Matter Grid was invented to keep human workers safe during work 
hours. It is a necessary precaution in hazardous work environments such as 
industrial plants, high altitude construction sites and offices…” 

 
On the desk there is a classical looking telephone, after a while (15 seconds after the player 
has picked up any object) it starts ringing, if/when picked up by the player a voice comes 
through: 
 

Unknown voice: “In case you didn’t already know, you are about to get fired. Bringing 
this news, I’ve kind of bet a lot on asking that you’d do me a favor. My name is Winta.” 

 
Winta: “As you know, they lock you inside your cubicle when you check in, using an 
Organic Matter Grid. The bad news is: I haven’t been able to disable your OMG, but 
I’ve had a device manufactured that will allow you to translocate yourself along with it, 
so you can get out of here. The Translocator is in the box that was sent to you earlier, 
currently located under your desk. There should be some instructions there on how to 
use it as well! You’ll need a key to open it, which I sent you in the mail, it should be in 
the snail mail box right there in your cubicle!” 

 
Winta: “Oh, by the way, I’ll fax you some mission objectives on that old fax 
machine in the print room at the other side of the office, get over there as soon 
as you get that TRANSLOCATOR working”. 
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Underneath the desk the player will find a cool James Bond looking equipment box with a 
lock on it containing the translocator as well as an instruction manual (the manual is on top 
of the translocator so the player has to pick that up first). 
 
Should the player throw the phone or the key to open the box away, the worker robots will 
go get them and return them to the player character’s desk.  
 
At the far end of the room there is a print room containing a fax machine, receiving the first 
mission objective:  
 

“Find Elevator! Go to 3rd floor!” 
 
To leave the starting room, the player will need to confront a semi-broken door unlock button. 
This button requires the player to switch back from the translocator to have grabbers in both 
hands so she can hold the button pressed while simultaneously sliding the door open. A 
post-it by the button says: 
 

“Door button broken! Please hold while opening.” 
 
Outside the room is a corridor / office kitchen, here the player can find other kinds of objects 
to fiddle around with but no “special objects” such as keys, weapons etc. 
At the far end of the corridor there is a closed/locked door with glass windows, through the 
window the player can see a nicely lit reception. 
 
The player then only has one route to move forward, a conference room. 
 
In the conference room there is a projector showing a PowerPoint slide – this three step slide 
is teaching the player how to use the inventory. 
 
Under the projector image there is a clearly visible ventilation (a blue light inside the vent 
system makes it attract attention) that the player can translocate through to end up in a 
ventilation shaft. After going through another vent opening, the player ends up in the 
reception, previously visible through the locked door window. 
 
There is not much to do in the reception but the player now sees a cleaning / storage room 
in front of her, within there is a vent with a cover in the wall. The player can remove the vent 
cover and translocate through the vent to reach another room on the other side. 
 
Inside this room, there is a puzzle containing a laser-locked vent, a safe with a button / 
detachable cables inside (disabling the laser lock) and a key to open the safe. 
 
When the player has managed to open the laser locked vent and goes through it the elevator 
will be on the other side. 
 
Part 2: Gain access to the acquisitions department 
When reaching the 3rd floor, the player encounters a new fax machine and also a ringing 
telephone, Winta is sending over new mission objectives stating: 
 

Objective 2:  
”Find a level 1 keycard and gain access to the ACQUISITIONS DEPARTMENT!” 
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Phone call from Winta: 
  

Winta: “Hey, I would keep that objective fax in my inventory if I were you, in case 
you forget what you’re supposed to do! By the way, you can move silently by 
holding the side button instead of clicking it while translocating! It is a bit slower 
but it might help you get past guards without being spotted.” 

 
The player has now reached the supervision department, which overlooks some office 
landscapes. There are also some lone guard robots just standing still looking away from the 
player’s route, making it easy to sneak by them, or perhaps even hitting them in the head 
with a blunt object. Hitting guards with general objects is not explicitly explained to the player 
but rather something that can be found out by experimenting. 
 
In one of the office landscapes that is overlooked by the supervision department, there is a 
level 1 keycard placed on a desk in a blue colour themed section of the office. In the room 
overlooking this office space, there is a todo list stating: 

 
“TODO: 
Fire worker who put its KEYCARD on its desk in the BLUE SECTION 
Remove Keycard 
Look busy” 

 
In close vicinity to this note there are windows looking down on an office landscape, where 
a single guard is patrolling in a simple pattern, taking obvious and relatively long breaks. 
There are also clearly different sections of the office themed in different colours. A big blue 
locker is clearly visible to the player as well as other things that marks one of the sections as 
being the blue section, making it very easy to make the connection between the note and the 
specific part of the office. 
 
The player then has to explore this environment, reaching the appropriate office space 
through translocating down in the office landscape from an open window. The most obvious 
route is to translocate straight down to the blue section. However, there is also the possibility 
of sneaking through some ventilation shafts to gain access to the blue section from inside 
the walls, thus providing alternative routes and lots of hiding places for the player. These 
ventilation shafts also provide refuge, should the player be spotted by the guard. 
 
When the player has retrieved the keycard from the desk in the blue section, there is an 
elevator in close vicinity that requires the player to use the keycard to access a quick way 
back to the supervision department and then to the locked entrance to the acquisitions 
department. However, the player can also go back through the open window that she came 
through. 
 

Game concepts taught through this design 

VR boundaries / Organic Matter Grid 
The outer boundaries of the VR space are marked by blue wireframes (in the game referred 
to as the OMG). This concept is explained to the player through the informative (humorous) 
wall posters in the starting area. The OMG becomes visible to the player when stepping close 
to the edge of the physical play space, this is to warn the player not to step further. Making 
it part of the game fiction hopefully has a positive effect on immersion. When picking up the 
first phone, Winta also mentions the Organic Matter Grid. 
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Grabbers 
The grabbers are taught to the player via the tutorial video/image on the computer screen in 
front of her. The objects on the table in front of the player makes for an ideal opportunity to 
experiment and indulge in a “learn by doing” process. A player who does not learn to use the 
grabber will not be able to leave the starting position in this level. 
Also, if the player hasn’t picked up any object when X seconds have passed, the appropriate 
button will start flashing on the virtual controller accompanied by a matching rumble in the 
physical controller, this is intended to make the player to look at the controller to discover 
how to use the grabber. 
 
Translocator 
Underneath the office table there is a box, this is the box in which the translocator teleporting 
device is located. The box also contains an instruction manual on how to use the translocator. 
This manual is an object that the player can pick up and hold in front of her face or put on 
the table in order to read. In the likes of a classic instruction manual it uses text and pictures 
to describe how to use the device. 
 
The important thing here is to convey to the player that a combination of two different buttons 
is required to use the translocator - Fire and Confirm. The slightly awkward position of the 
confirm button will be explained in a more sufficient way by picturing the controller on the 
instruction manual, highlighting the confirm button. 
 
This part is intended to teach the player the following things: 
• Switching between tools. 
• To aim and fire the translocator ball. 
• To confirm teleportation to actually translocate. 
• To grab and read documents to gain information. 
 
When the player looks at the translocator, the appropriate button for attaching it will start 
flashing on the virtual controller accompanied by a matching rumble in the physical controller. 
This is intended to get the player to look at the controller discovering how to pick up/switch 
tool. This procedure is repeated with corresponding button until the player have successfully 
completed her first translocation. 
 
Objectives 
The player receives mission objectives from the fax machine, together with instruction 
manuals etc. This introduces the idea that documents and other written (and pictorial) 
information is crucial for solving puzzles and traversing levels. 
 
The first objective is simply to find and use the elevator. Because the player has not yet been 
taught how to use the inventory, she will probably not bring the mission objectives with her, 
requiring it to be very simple and easy to remember. 
 
The second mission objective can be more complicated, since the player will learn about the 
inventory before receiving it. In connection to receiving it Winta will also tip the player to store 
it in inventory. 
 
Inventory 
In the conference room, the player will encounter an inventory tutorial as well as a couple of 
objects in close vicinity that can be put in the inventory to try it out. 
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If the player has not managed to open or put something in the inventory at this point, the 
appropriate button will start flashing on the virtual controller accompanied by a matching 
rumble in the physical controller, this is intended to get the player to look at the controller 
discovering the inventory button. 
 
 
Sneaking 
After going up the elevator the player will encounter a new fax machine printing objectives 
from Winta, as well as a phone call explaining the hold to sneak function. In this part of the 
tutorial level, the player will need to sneak past some guard robots. This will be very easy, 
not actually requiring use of the silent translocate function, but will provide the player with 
opportunity to try the sneaking features out. 
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Appendix B -  Enkät för att undersöka immersion 
I grunden baserad på Jennet m.fl (2008) och modifierad av författaren för denna studie. 

1. What is your first name? (not going to be used in any public way) 
 

2. To what extent did you feel you were focused on the game?  
(0-1-2-3-4) 

3. How much effort did you put into playing the game?  
(0-1-2-3-4) 

4. Did you feel that you were trying your best? 
(0-1-2-3-4) 

5. To what extent did you lose track of time? 
(0-1-2-3-4) 

6. To what extent did you feel consciously aware of being in the real world whilst playing? 
(0-1-2-3-4) 

7. To what extent did you forget about your everyday concerns? 
(0-1-2-3-4) 

8. Did you feel the urge at any point to stop playing and see what was happening around you? 
(0-1-2-3-4) 

9. To what extent did you feel that you were interacting with the game environment? 
(0-1-2-3-4) 

10. To what extent did you feel you had the means to do what you wanted in the game world? 
(0-1-2-3-4) 

11. To what extent did you feel as though you did not know what to do next? 
(0-1-2-3-4) 

12. To what extent did you feel as though learning the controls was a smooth process? 
(0-1-2-3-4) 

13. At any time did you think more / different instructions or information would have improved your 
experience? 
(0-1-2-3-4) 

14. To what extent did you feel that the game was something you were experiencing, rather than 
something you were just doing? 
(0-1-2-3-4) 

15. To what extent was your sense of being in the game environment stronger than your sense of 
being in the real world? 
(0-1-2-3-4) 

16. At any point did you find yourself become so involved that you were unaware you were even 
using controls? 
(0-1-2-3-4) 

17. At any point did you feel uncomfortable using the controls? 
(0-1-2-3-4) 

18. To what extent did you find the game objectives (goals) were clear / easy to understand? 
(0-1-2-3-4) 

19. To what extent did you find the game to be frustrating? 
(0-1-2-3-4) 

20. Were there any times during the game in which you just wanted to give up? 
(0-1-2-3-4) 

21. To what extent did you feel motivated while playing? 
(0-1-2-3-4) 

22. To what extent did the game communicate necessary information to you? 
(0-1-2-3-4) 

23. To what extent did you feel like you were making progress towards the end of the game? 
(0-1-2-3-4) 

24. To what extent did you find instructions to be presented in a clear manner? 
(0-1-2-3-4) 

25. To what extent did you feel emotionally attached to the game? 
(0-1-2-3-4) 

26. To what extent were you interested in seeing how the game’s events would progress? 
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(0-1-2-3-4) 
27. How much did you want to ‘‘win’’ the game? 

(0-1-2-3-4) 
28. Were you in suspense about whether or not you would win or lose the game? 

(0-1-2-3-4) 
29. At any point did you find yourself become so involved that you wanted to speak to the game 

directly? 
(0-1-2-3-4) 

30. To what extent did you enjoy the graphics and the imagery? 
(0-1-2-3-4) 

31. How much would you say you enjoyed playing the game? 
(0-1-2-3-4) 

32. When interrupted, were you disappointed that the game was over?  
(0-1-2-3-4) 

33. Would you like to play the game again? 
(0-1-2-3-4) 

34. How often do you play computer- or video games? (select the most appropriate answer) 
a. Never 
b. 1-2 times a year 
c. Once a month 
d. Once a week 
e. Several times a week 
f. Every Day 

35. Which one of the following game genres do you prefer? 
a. Adventure 
b. Puzzle 
c. First Person Shooter 
d. Action 
e. Strategy 
f. Stealth 
g. Other 

36. How often do you play VR games? (select the most appropriate answer) 
a. I have tried a VR experience, but never a game. 
b. Never (this was my first time) 
c. I have played a VR game once before 
d. 1-2 times a year 
e. Once a month 
f. Once a week 
g. Several times a week 
h. Every day 
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Appendix C -  Ursprungsenkät (Jennet m.fl., 2008) 
Your	experience	of	the	game	

Please	answer	the	following	questions	by	circling	the	

relevant	number.	In	particular,	remember	that	these	

questions	are	asking	you	about	how	you	felt	at	the	end	

of	the	game.	

 

To what extent did the game hold your attention? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel you were focused on the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much effort did you put into playing the game? 

Very little 1 2 3 4 5 A lot 

Did you feel that you were trying you best? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you lose track of time? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel consciously aware of being in 

the real world whilst playing? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you forget about your everyday 

concerns? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent were you aware of yourself in your 

surroundings? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very aware 

To what extent did you notice events taking place around you? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

Did you feel the urge at any point to stop playing and see 

what was happening around you? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 
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To what extent did you feel that you were interacting with 

the game environment? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel as though you were separated 

from your real-world environment? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel that the game was something 

you were experiencing, rather than something you were just 

doing? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent was your sense of being in the game 

environment stronger than your sense of being in the real 

world? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

 At any point did you find yourself become so involved that 

you were unaware you were even using controls? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel as though you were moving 

through the game according to you own will? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you find the game challenging? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very difficult 

Were there any times during the game in which you just 

wanted to give up? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you feel motivated while playing? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

To what extent did you find the game easy? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you feel like you were making progress 

towards the end of the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 
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How well do you think you performed in the game? 

Very poor 1 2 3 4 5 Very well 

To what extent did you feel emotionally attached to the 

game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent were you interested in seeing how the 

game’s events would progress? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much did you want to ‘‘win’’ the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

Were you in suspense about whether or not you would win 

or lose the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

At any point did you find yourself become so involved that 

you wanted to speak to the game directly? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

To what extent did you enjoy the graphics and the imagery? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

How much would you say you enjoyed playing the game? 

Not at all 1 2 3 4 5 A lot 

When interrupted, were you disappointed that the game 

was over? 

Not at all 1 2 3 4 5 Very much so 

Would you like to play the game again? 

Definitely not 1 2 3 4 5 Definitely yes 

 

 

 


