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Abstrakt 

Spel är något som ligger oss nära om hjärtat, och är en industri som fortsätter växa hejdlöst. Vi 

var nyfikna på hur man gör ett spel “roligt” att spela. Steven Swink har presenterat konceptet 

“game feel”, i sin bok med samma namn, och hur man kan använda det för att beskriva 

samarbeten som uppstår mellan de visuella och taktila komponenterna i ett spel för att skapa 

känslor hos spelaren. En liknande term är “immersion”, som behandlar själva spelarens påverkan 

av vad Swink kallar game feel. Utöver de här koncepten, tar vi i detta arbete upp hur game feel 

fungerar som en estetisk upplevelse, med hjälp av Graeme Kirkpatricks tankar kring ämnet. Vi 

går igenom hur negativa känslor kan bli en positiv spelupplevelse, med en artikel av Kristine 

Jørgensen, och hur ett spels tekniska begränsningar kan påverka dess visuella estetik, i en artikel 

av Andrew Hutchinson. Vår frågeställning är: “vad är de visuella komponenterna i game feel, 

och hur påverkar de en spelupplevelse?”, och vi har valt att gestalta detta genom att utveckla ett 

spel. Med hjälp av en kvalitativ undersökning har vi fått feedback på vad de visuella 

komponenterna i game feel är. Spelet inkluderade fem game feel-upplevelser som Swink 

diskuterar. Speltestarna fick gå igenom en 10-15 minuters speldemo, och ge svar på ett 

frågeformulär, baserade på sina spelupplevelser. Vi analyserade deras svar efter en “ad hoc” 

analysmetod. 

 

Vi kom fram till att de visuella komponenterna är svåra att separera från de taktila 

komponenterna, så det är svårt att prata om spel som enbart visuella. Inlevelsen i spel kommer 

från det kombinerade visuella med de fysiska knapptryckningarna. Vi anser att det går att 

undersöka vidare på detta ämne, då vi bara skrapat ytan på vad de visuella komponenterna i 

game feel egentligen är. 

 

 

 

Nyckelord: game feel, immersion, visuell estetik, kvalitativ undersökning. 
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Abstract (English) 

Games are close to our hearts, and belong to an industry that continues to grow without an end in 

sight. We were curious about how you make a game “fun” to play. Steve Swink has presented 

the concept of “game feel”, in his book with the same name, and how it can be used to describe 

the collaboration between the visual and the tactile components in a game to create feelings in 

the player. A similar term is “immersion”, which describes the influence a game has on the 

players themselves — what Swink calls game feel. We also discuss game feel as an aesthetic 

experience, with the help of Graeme Kirkpatricks thoughts on the subject. We cover how 

negative feelings can become a positive game experience, with the help of an article by Kristine 

Jørgensen, and how a game’s technical limits can affect its visual aesthetics, with an article by 

Andrew Hutchinson. Our research question is: “what are the visual components in game feel, and 

how do they affect a gaming experience?”, and we’ve chosen to showcase this by developing a 

game. With the help of a qualitative study, we got some feedback of what the visual components 

in game feel are. The game included five game feel experiences that Swink discusses. The play 

testers got to go through a game demo, and answer a questionnaire, based on their gaming 

experiences.  We analysed their answers using an “ad hoc” method of analysis.  

 

We arrived at the conclusion that the visual components are hard to separate from the tactile 

ones, making it hard talk about games as only visual experiences. The feeling of involvement in 

playing a  game comes from the combination of the visual aesthetics and the physical feeling of 

pressing buttons. We see the possibility of continuing the research on the topic of game feel, 

because we’ve only scraped the surface on what the visual components of game feel truly are. 

 

 

 

Keywords: game feel, immersion, visual aesthetics, qualitative research. 
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Samskrivande 

Det här kandidatarbetet har skrivits av två personer: Malin Sandred och Pontus Fredriksson. 

Skrivandet har delats upp mellan oss. Malin har skrivit det mesta under 3.0 Metoder, medan 

Pontus har skrivit det mesta under 4.0 Designprocessen, men vi har alltid tagit del av av 

diskussioner kring allt som är inkluderat i arbetet och godkänt varandras inlägg till texten. Vi har 

läst igenom varandras texter, redigerat och bearbetat så att båda tagit del av slutresultatet. Under 

kapitlet 2.0 Tidigare & aktuell forskning delade vi upp underrubriken 2.1 Game feel till Pontus, 

och Malin skrev 2.2 genom 2.5, med input och kommentarer från Pontus. Resterande onämnda 

punkter har varit ett gemensamt arbete, med livlig diskussion och mycket skrivande i samma 

dokument. Arbetet har skötts med Google Documents, vilket har tillåtit oss att markera varandras 

inlägg i texten och komma med förslag om utveckling eller omformuleringar. 
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1.0 Bakgrund 

Spelindustrin är en av de största som finns i underhållningsmedia, och har växt explosivt i 

Sverige under de senaste åren (Kroon, 2017). Det är inte bara något som utvecklas för- och 

spelas av barn, utan det blir alltmer vanligt att utveckla spel för en äldre publik (Wilczek, 2007). 

Spel är något som vi båda vuxit upp med, och fortsatt att engagera oss i, både på en 

professionell- och hobbynivå. Det är för att vi båda har en passion för ämnet som vi var 

intresserade av vad det är som gör ett spel “roligt” att spela, och om det finns några 

underliggande faktorer som har identifierats som viktiga för hur ett spel upplevs av spelare. 

Under våra första dyk in i litteraturen märkte vi att det vi letade efter ofta beskrevs i termer som 

“feel”, “flow”, “immersion”, “gameplay”, “fun factor” eller “juice” (Swink, 2009; Kirkpatrick, 

2015; Brown 2015; Jannet, C. et al, 2008), och det verkade svårt att riktigt spika ned som ett 

konkret ämne. I Steve Swinks book Game Feel: A Game Designer’s Guide to Virtual Sensation 

(2009) introducerar han termen “game feel”, och går igenom hur man kan kategorisera och mäta 

de olika komponenterna han anser finns med i game feel. Han definierar feel som: 

For the purposes of this book, “feel” is meant in a very specific sense relevant to the experience of playing 

video games. Feel is not meant in the thematic sense (I feel sad, I feel pain, this place feels creepy). 

Specifically, game feel is the tactile, kinesthetic sense of manipulating a virtual object. It’s the sensation of 

control in a game. (Swink, 2009, introduction xiii) 

Vidare menar han att det är en osynlig konst att göra ett spel som “känns bra”, eftersom det är 

något som inte märks. Man är mer benägen att påpeka om ett spel är dåligt, eftersom det är något 

i spelet som står ut som inte fungerar — t.ex. kontrollerna är klumpiga, det är lagg, eller 

animationerna är fula. Dock är game feel inte något som endast finns i enskilda komponenter, 

utan det är något som finns överallt i spelet: 

game feel is moment-to-moment interaction. If we examine the functional underpinnings of most video 

games, there is usually game feel at the most basic level. It has greater importance in certain games but it’s 

always there. As a percentage of activities in the game, it’s what you spend most of your time experiencing. 
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If you break down all the activities in the game, it’s the biggest slice of the pie. (Swink, 2009, introduction 

xiv) 

Swink ställer frågor om game feel, som hur det skapas, var finns det, finns det olika sorters game 

feel? Den här boken kommer fungera som ett verktyg till vår analys av game feel. 

 

1.1 Frågeställning 
Vad är de visuella komponenterna i “game feel” och hur påverkar de en spelupplevelse? 
 

1.2 Syfte 
Vi vill samla och fördjupa kunskapen som finns kring game feel, och se det från ett nytt 

perspektiv. Swink menar att game feel är den största delen i spel. Trots att det är en så pass viktig 

och stor del av spelutveckling finns det inte många skrivna verk som fokuserar på den specifika 

upplevelsen game feel. Istället verkar de flesta som skriver om spel ta det för givet att det både 

finns, och publiken förstår vad man pratar om när man nämner “game feel”, “gameplay” eller 

liknande (Swink, 2009; Kirkpatrick, 2015). Med vår undersökning vill vi dela med oss av det vi 

lärt oss om vad game feel är, och använda det som ett verktyg för att utveckla spel som kan 

påverka människors känslor och tankar.  

 

Eftersom game feel är en bred term som utgör många komponenter av upplevelsen som uppstår 

har vi valt att reducera ner och fokusera på det visuella till denna undersökning. Hur stor del av 

det visuella påverkar egentligen spelupplevelsen? Genom att ta reda på det kan det hjälpa oss, 

och andra att utveckla spel som känns och ser roliga ut att spela. Vår gestaltning utsatte därför 

våra speltestare för olika game feel-scenarion, baserade på Swinks game feel-kategorier, och 

med hjälp av deras feedback kunde vi bredda vår förståelse för game feel. 
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2.0 Tidigare & aktuell forskning 
Under den här rubriken går vi in på djupet i boken Game Feel (2009) och hur Swink definierar 

vissa upplevelser inom ämnet. Detta jämför vi med “immersion”, som är en annan tolkning av 

samma koncept, med fokus på människans upplevelser. Sedan går vi igenom hur spel kan ses 

som estetiska objekt, och var game feel passar in i den diskussionen. Vidare tar vi upp vad som 

gör ett spel kul och vilka tekniska begränsningar som finns när man utvecklar ett spel. 

 

2.1 Game feel 
Swink kartlägger var game feel finns i spel huvudsakligen i tre kategorier: “Real-time control”, 

“simulated space”, och “polish”. “Real-time control” är en form av interaktion som begränsas av 

människans färdighet. Swink ger som exempel att spelaren ger en “input”, t.ex. ett knapptryck, 

och spelet svarar genom att agera med spelarens karaktär — detta kan vara en attack eller en 

rörelse. Spelaren kan vara olika duktig på att utföra dessa inputs, vilket begränsar spelarens 

möjligheter eller progression i spelet. “Simulated space” är de simulerade upplevelser spelaren 

har i den virtuella världen. Detta kan vara hur världen som simuleras upplevs som mer eller 

mindre verklighetstrogen, med kollision och gravitation. “Polish” är de effekter som förhöjer en 

spelupplevelse utan att ändra simulationen, som t.ex. en animation som visar hur avataren 

bromsar efter att ha sprungit, och kroppens rörelsemängd gör att den glider lite extra innan den 

kommer till ett fullt stopp.  

 

Tillsammans blir game feel i spel: “Real-time control of virtual objects in a simulated space, with 

interactions emphasized by polish.” (Swink, 2009, s. 6). Även om alla tre kategorier är viktiga 

för game feel, och samverkar för att skapa en helhet, är det kanske främst i Polish det visuella 

ligger. Swink beskriver i detalj: 

Polish is any effect that creates artificial cues about the physical properties of objects through interaction. 

(...) polish has a huge impact on game feel: it provides the visual, aural and tactile clues a player needs in 
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order to create a detailed, expansive mental model of the physics of virtual objects. Polish ‘sells’ 

interaction, to put it another way. (Swink, 2009, s. 151) 

Swink menar att man beskriver interaktionen mer utförligt med hjälp av animationer eller 

liknande effekter, som t.ex. när Link från The Legend of Zelda: A Link to the Past (Nintendo, 

1991) flyttar ett tyngre stenblock och han börjar svettas av ansträngning, och tydliga droppar runt 

hans huvud visas. På så sätt får spelaren kunskapen att detta stenblock är mycket tyngre och 

jobbigare att flytta än de andra mindre stenblocken.  

 

Det finns alltså olika sorters polish: animation, visual effects, sound effects, cinematic effects, 

och tactile effects (Swink, 2009). De strikt visuella komponenterna i game feel ligger bland 

animation och visual effects, men Swink understryker att det är det visuella som fungerar i 

kombination med ljudet som ger störst effekt för game feel. Här går Swink dessutom in på 

tanken att det är det som spelaren själv upplever som är det viktiga: 

As far as the player is concerned, the perception is the reality. The game can think an object weighs ten 

tons, but if it moves like a squirrel the player will perceive it as such. (...) We need unscientific terms like 

‘pointy’ or ‘springy’ because the feel arising from polish effects is based on the individual player’s 

perception, which is subjective, relative and general. This is in some ways the opposite of measuring in the 

real world, which is typically thought of as objective, absolute and specific. (Swink, 2009, s. 153-154) 

Det betyder alltså att polish-effekternas effekt på spelaren baseras på spelarens subjektiva tankar 

huruvida någonting känns på ett specifikt sätt, som t.ex. “skönt”, “tungt”, “luftigt”, etc., vilket 

troligtvis är varför det är svårt att mäta, och skriva om, på ett vetenskapligt sätt.  

 

Swink har utöver detta beskrivit game feel-upplevelser i fem kategorier (Swink, 2009, s. 10): 

● The aesthetic sensation of control 

Det är en slags inlevelse i spelet, och dess kontroller. Han minns tillbaka när han spelade 

Frogger (Konami, 1981) och hur han kontrollerade grodan på skärmen, men hur det samtidigt 

kändes som att spelet kontrollerade honom. Han lutade sig till höger och vänster när han spelade 
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för att han fick en känsla av att han då rörde sig snabbare och mer exakt — en känsla som 

uppstod p.g.a. inlevelsen i spelet. 

 

● The pleasure of learning, practicing and mastering a skill 

En annat vanlig term för denna upplevelse är “trial and error”, att lära sig genom att bara spela 

spelet. Informationen som spelaren får efter varje misslyckande ger hen en känsla av positiv 

självförbättring och god prestation, vilket leder till att det blir kul att försöka igen. Denna “game 

feel” är, enligt Swink, som att bemästra en skicklighet (skill). 

 

● Extension of the senses 

Swink beskriver denna känsla som att “känna sig större än sig själv”, t.ex. när man kör en bil är 

man inte längre personen i bilen, utan hela bilens storlek. Man känner hur mycket utrymme som 

behövs för att få plats i en parkeringsruta, bedömningen kommer till en genom en slags intuition. 

Vi har tolkat detta i spelsammanhang att man gör bedömningar baserat på särskilda situationer 

man placerats i. T.ex. att man vet exakt hur långt man kan hoppa med Mario i Super Mario 

Brothers (Nintendo, 1989), just för att man har spelat så länge att man nu är “ett med sin 

karaktär” — ens sinne har sträckt sig ut till Mario. 

 

● Extension of identity 

Denna upplevelse är lik den förra, men istället för att känna sig större än sig själv, känner man 

sig som en del av dess identitet. Du är bilen. Swink beskriver en upplevelse från när han körde in 

i en pelare, där han nämner att han kände att det var han som kört in i pelaren, inte bilen som han 

sitter i, som en separat entitet, utan han själv. “Oh crabapple, I hit a pole!”, istället för “Oh, darn, 

the car in which I’m sitting has come into contact with a concrete pole.” (Swink, 2009, s. 12) 

 

● Interaction with a unique physical reality within the game 

Spelaren får en uppfattning om vikten på fysiska objekt, och vet vad som kan lyftas, flyttas och 

inte flyttas. Swink tar upp Super Mario 64 (Nintendo, 1996) som exempel och den visuella 

feedbacken som ges till spelaren när Mario plockar upp och lyfter olika objekt ger en känsla och 
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uppfattning om den virtuella världens fysiska logik. Denna logik kan vara unik för spelet då 

ibland vissa små saker som ser enkla ut att lyfta kan vara alldeles för tunga för karaktären. Swink 

drar en analogi till verkligheten för detta där han säger “sometimes I would go to pick something 

up - a grocery bag, a piece of furniture (...) and nearly pull my arm out of socket trying to heft 

the thing because it was much heavier than I had expected.” (Swink, 2009, s.12) 

 

Men, även med alla dessa definitioner menar Swink att: “Of these five experiences, no single 

experience encompasses game feel. Rather, game feel is all of these experiences 

simultaneously.” (Swink, 2009, s. 33).  

 

2.2 Immersion 
Ett liknande koncept som det skrivits om är “immersion”. Det är nära besläktat med game feel, 

men fokuserar mer på hur människan påverkas istället för vad det är i själva spelet som ger 

människan sina känslor. I studien Measuring and Defining the Experience of Immersion in 

Games (2008) beskriver författarna hur “although there seems to be a broad understanding of 

immersion in the gaming community, it is still not clear what exactly is meant by immersion and 

what is causing it” (Jannet, C. et al, 2008, s. 641). I ett försök att förstå immersion, och några 

kvalitativa studier senare, kom de fram till att det finns tre olika nivåer av immersion: 

“engagement”, “engrossment” och “total immersion” (Jannet, C. et al, 2008, s. 642). För att 

inleva sig på en “engagement”-nivå var spelaren tvungen att övervinna “the barrier of gamer 

preference” (ibid.), vilket innebär den tid, ansträngning och uppmärksamhet det tar att lära sig 

och bemästra kontrollerna i spelet. På “engrossment”-nivån var det en “barrier of game 

construction” (ibid.) som spelaren behövde övervinna. Där behöver spelfunktioner kombineras 

med spelet på ett sätt så att spelarens känslor påverkas, och kontrollerna blir “osynliga” (d.v.s. 

inte ett hinder för spelaren). På den här nivån noterade de att spelaren ägnade mindre 

uppmärksamhet åt sin omgivning, och beskrev deras tillstånd som “zen-like” (ibid.). I den 

slutgiltiga nivån, “total immersion”, behövde spelaren övervinna en “barrier of empathy and 

11 



atmosphere” (ibid.), och spelarens uppmärksamhet var helt fokuserad på spelet, istället för 

verkligheten.  

 

Jannet et al. går vidare med att jämföra immersion med andra existerande termer, som t.ex. Flow, 

ett sinnestillstånd som karaktäriseras av optimal upplevelse, eller ‘‘the state in which individuals 

are so involved in an activity that nothing else seems to matter’’ (Csikszentmihalyi, 1990, citerad 

i Jannet, C. et al, 2008, s. 642). De understryker däremot att immersion, är graderat på flera olika 

nivåer, medan flow är ett specifikt “extremt” sinnestillstånd. Därför sammanfattar författarna 

immersion som att inneha tre aspekt: 

● Lack of awareness of time 

● Loss of awareness of the real world 

● Involvement and a sense of being in the task environment 

(Jannet, C. et al, 2008, s. 642). 

Det fokuserar som sagt på spelarens upplevelse, och är viktigt för att förstå i vilka situationer 

som spelaren upplever “immersion”, men i vår undersökning är vi speciellt intresserade av hur vi 

kan påverka game feel-komponenter i själva spelet.  

 

2.3 Estetik i spel 
Estetik är läran om förnimmandet (att uppfatta, eller känna), framförallt förnimmandet om det 

sköna (Nationalencyklopedin, u.å.). Graeme Kirkpatrick pratar i sin bok Aesthetic Theory and 

the Videogame (2015) om hur spel passar in i den här diskussionen. Han nämner att “in ordinary 

speech this term is often associated with visual properties of objects and it tends to be used when 

we want to highlight the fact that something is pleasing to the eye.” (Kirkpatrick, 2015, s. 13), 

men går vidare med argumentet att objekt kan vara estetiska utan att vara visuellt sköna. I 

diskussioner om estetik i spel är det därför viktigt att också diskutera “gameplay”, d.v.s. hur 

spelet känns att spela, eller mekaniken i spelet — alltså: game feel. Kirkpatrick nämner att Swink 

är en av de enda som skrivit om game feel som både något visuellt och något taktilt. I vår 

undersökning vill vi fokusera på det visuella, men eftersom det i spel är så pass sammanflätat 
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med det interaktiva (taktila) skulle det vara en otjänst att inte nämna det. Under kapitlet 6.0 

Diskussion kommer vi att diskutera hur spels ambivalenta natur som både något visuellt och 

taktilt kan ha påverkat vår undersökning.  

 

Kirkpatrick nämner Immanuel Kant och Friedrich von Schiller som två av estetikens moderna 

tänkare, och hur båda beskriver en estetisk upplevelse med ordet “play”: “We experience form 

when beautiful things ‘play’ with our faculties” (Kirkpatrick, 2015, s. 22). Det är ett försök att 

beskriva det estetiska som en separat upplevelse från det logiska där “we find our imagination is 

pitched against our understanding — we can discern ‘order and finality’ in the object but not its 

purpose” (Kirkpatrick, 2015, s. 23). Kant diskuterar hur skönhet kan framstå, och upplevas, på 

två olika sätt: antingen genom en upplevelse som är ordnat och mönstrat på ett sätt som är skönt 

på grund av dess perfektion, eller något som han kallar det “sublima”. Det sublima är känslan 

man får när man upplever någonting som skakar vårt grepp om verkligheten, som något 

övermänskligt, som t.ex. Det mäktiga i ett stort vattenfall. Det sublima är inte något som vi 

kommer att lägga någon fokus vid, men det kan vara intressant att nämna att Kant delade upp 

estetiska upplevelser i dessa två kategorier.  

 

Kirkpatrick för vidare argumentet att “if [the aesthetic object] is not meaningful in itself, play is 

the activity that makes meaning possible by spinning forms out of the darkness” (Kirkpatrick, 

2015, s. 24). Detta kan jämföras med hur han tidigare diskuterade hur Katamari Damacy 

(Namco, 2004) har ett narrativ som inte är särskilt förståeligt, eller uppenbart, men att det är 

själva känslan av att spela spelet är det som är fokuset i den estetiska upplevelsen. Ett annat sätt 

att sammanfatta det är: “Play and form precede and make possible our enjoyment of the meaning 

content of aesthetic art” (Kirkpatrick, 2015, s. 29). Det betyder att spel inte behöver ha ett 

explicit narrativ för att ha mening, utan formen av spelet, eller spelets mekaniker, kan interagera 

med det visuella för att ge en estetisk upplevelse. Därefter går han in på hur en estetisk  stil kan 

påverka ett spels mekanik och regler, eller vice versa:  

When game designers are thinking about new algorithms, or rules that will set the kinds of constraint that 

determine the feel of a new game, it would be strange if their thoughts were not informed from the outset 
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by some ideas about the game’s imagery; the appearance of its visual design. (Egenfeldt-Nielsen, Smith 

and Tosca 2008, citerad i Kirkpatrick, 2015, s. 20).  

Det är ett intressant koncept, utifrån en speldesigners perspektiv, och kan öppna upp för nya 

designmöjligheter. Detta är också något vi diskuterar vidare i diskussionskapitlet.  

 

Någon som argumenterat mot Kants tankar kring estetiska upplevelser som sköna former är den 

franska sociologen Pierre Bordieu, som påpekar att  

the principles of aesthetic art must be viewed as part of an elaborate set of social rules that people learn as 

children. Once internalized, these rules enable people to recognize situations and objects as ‘aesthetic’ and 

effectively train them for participation in the social game that is art appreciation. (Kirkpatrick, 2015, s. 29) 

Det är en viktig punkt att ta upp, eftersom det inte är säkert att dessa estetiska upplevelser som 

Kant pratar om är universella, iallafall inte tankar kring vad som anses vara “bra” eller “dålig” 

konst, eller spel. Det kan därför även troligtvis skilja sig från kultur till kultur vad som anses vara 

ett “bra” spel.  

 

2.4 Vad räknas som ett “roligt spel”? 
Spel är inte alltid roliga. En del spel är designade att skrämma spelarna; och att misslyckas om 

och om igen utan att ge upp är ibland en kärndel i vissa spel. Uppenbarligen är spel “roliga” även 

om man möter nedgångar, eller känner en annan känsla än “kul”. Kristine Jørgensen skriver i sin 

artikel The Positive Discomfort of Spec Ops: The Line (2016) hur det är en del av spelet Spec 

Ops: The Line (2K Games, 2012) att få spelaren att aktivt känna negativa känslor av spelet. 

Jørgensen kallar dessa upplevelser för “positive negative experiences”, och hon beskriver i sin 

artikel tre olika metoder som spelet använder för att skapa dessa. Den första är “subverting genre 

through fabrication” (Jørgensen, 2016). “Fabrication” är “a playful kind of deception, understood 

as the intentional effort to manage an activity in order to induce a false belief about what is going 

on” (ibid.). Spec Ops: the Line (2012) använder sig av traditionella First Person Shooter-klyschor 

och gameplay, som det sedan vänder på och får spelaren att ifrågasätta sina val och handlingar. I 
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samma artikel intervjuades deltagare som hade spelat Spec Ops: The Line (2016), och de nämnde 

specifikt hur “fabrication” var något som gav en stor emotionell respons. 

 

Den andra metoden som spelet använder kallar Jørgensen för “highlighting negative 

consequences” (Jørgensen, 2016). Intervjudeltagarna beskrev hur de negativa konsekvenserna 

kom till förgrunden genom något som kallas “mise-en-scène”. Mise-en-scène är en term som 

främst används inom film, som beskriver allt som ses framför kameran (ShoHawk, u.å.). Det 

inkluderar kompositionen, färgerna, skådespelarna, props, m.m., men Jørgensen påpekar att det 

är en term som inte inkluderar interaktion, vilket är en viktig del av spel. Men, eftersom Spec 

Ops: The Line  (2016) använder sig specifikt av “lingering cameras, the use of panoramas and 

zooms, changes in lighting, gory graphics and unsettling audio” (Jørgensen, 2016) för att skapa 

en obekväm känsla i spelaren, passar termen. Intervjudeltagarna kommenterar att det fick dem att 

reflektera över vad de gjort, och om det fanns något de kunde gjort för att förhindra det 

(Jørgensen, 2016). 

 

Den tredje metoden är ”reversal by design”, och kommer ifrån något som Jørgensen kallar 

“reversal theory”, som förklarar varför dessa negativa känslor kan upplevas positivt: 

According to this theory, the reason why the fun factor suddenly changes into despair and discomfort, is 

that excitement and anxiety are different framings of the same kind of sensory response — arousal. 

Whether we find arousal to be positive (excitement) or negative (anxiety), depends on whether we are in an 

excitement-avoiding or excitement-seeking meta-motivational state (Jørgensen, 2016). 

Det går alltså att agumentera att om en spelupplevelse framkallar starka känslor (arousal), oavsett 

om de är positiva eller negativa, har spelet lyckats med att framkalla någon slags game feel. Om 

känslan är passande för situationen i spelet (som att bli rädd i ett skräckspel) kanske inte spelar 

en stor roll i slutändan. Det är inte omöjligt för ett spel att framkalla helt “fel” känslor hos 

spelaren jämfört med genren som spelet är i, men att det fortfarande blir ett populärt spel med 

stark game feel. Även om inte “reversal by design” själv kan förklara varför spelare kan få 

positiva upplevelser från negativa situationer i spel, kan de tre metoderna beskrivna här 

tillsammans ge en grund för att bättre förstå hur game feel fungerar.  
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2.5 Tekniska begränsningar för visuell estetik i spel 

En sak att ha i åtanke när man begrundar visuell estetik i spel är tekniska begränsningar. Alla 

spelutvecklare har inte tillgång till, eller tid att göra, högdefinierade, realistiska modeller och 

animationer. Och teknologin utvecklas hela tiden, vilket gör att äldre spel snabbt blir grafiskt 

utdaterade. I artikeln Making the Water Move: Techno-Historic Limits in the Game Aesthetics of 

Myst and Doom  (2008) av Andrew Hutchison argumenterar han att: 

the technical limitations at the time of a game’s creation have an enormous impact on the overall aesthetic 

of any specific game, and also the traditions of the whole craft. Thus, an awareness of this aspect is critical 

to the useful analysis of games. (Hutchinson, 2008) 

Han påpekar alltså att det är viktigt att begrunda samtiden som spelet utvecklades under, för att 

kunna analysera grafiken, och den visuella estetiken på ett rättvist och korrekt sätt. Vidare tittar 

han på hur “game aesthetics” har utvecklats under tidens gång, med exempel från Myst (Cyan, 

1993) och Doom  (id Software, 1993): 

we can see that in 1993 personal computers were hundreds of times less capable of creating the images and 

sounds of a virtual world. Having both high image/sound resolution and real time responsiveness was 

impossible. Designers were left with the difficult decision of what aspect of their possible environments 

they would like to implement, and which to sacrifice. Myst and Doom, with different immersive/gameplay 

ambitions, went in two opposite directions. Myst went the visual “high and slow” road, and Doom went the 

“low and fast” road. (Hutchinson, 2008) 

Han jämför hur Doom (idSoftware, 1993) prioriterade snabb handling och reaktion, vilket 

resulterade i att animationerna och modellerna blev mindre och i 2D, medan Myst (Cyan, 1993) 

prioriterade högre kvalitet på bilder, och blev därför långsammare. I nuläget har vi möjligheten 

att enklare göra spel med realistisk, naturtrogen grafik, men i många fall väljer speldesignerna att 

gå en mer stilistisk väg, eftersom det passar bättre in på det game feel de är ute efter.  

 

Han diskuterar senare tanken att spel lutar för mycket på det audiovisuella för att visa kreativitet. 

Bättre audiovisuals kan ge en starkare känsla eller inlevelse, men han menar att “designers are 
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distracted with the “sensational”, rather than “subtle” aspects of the audio-visuals.” (Hutchinson, 

2008) Det är helt klart en balansgång som spelutvecklare får ta när de väljer vilken teknik de ska 

använda, och hur det passar in med den visuella stilen som spelet ska ha, eller tvärtom. De olika 

valen som utvecklarna gör kommer att ha en stor påverkan på hur game feel framstår i spelet, 

eftersom det absolut påverkas av de visuella komponenterna i spelet.  

 

2.6 Sammanfattning 

Swinks (2009) tolkning av game feel har fem kategorier: “aesthetic sensation of control”, 

“extension of the senses”, “extension of identity”, “the pleasure of learning and mastering a 

skill”, och “interaction with a unique physical reality within the game”. Immersion är ett 

liknande koncept till game feel, som istället fokuserar på spelarens reaktion på inlevelse, snarare 

än spelets komponenter. Kirkpatrick (2015) argumenterar för hur spel kan ses som estetiska 

objekt, och påpekar vikten av Swinks analys av spel som både visuella och taktila. Jørgensen 

(2016) ger oss en förklaring till hur negativa spelupplevelser kan erfaras som positiva, genom tre 

olika metoder: “fabrication”, “highlighting negative consequences”, och “reversal by design”. 

Till sist tar vi upp hur Hutchinson (2008) diskuterar hur ett spels tekniska begränsningar kan 

påverka dess visuella estetik, och hur teknik och estetik hänger ihop.  
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3.0 Metoder 
Det här kapitlet behandlar de metoder som använts under undersökningens gång: 

brainstorming, moodboard, storyboard och en kvalitativ metod: speltest med frågeformulär.  

 

3.1 Brainstorming 

Brainstorming är en associativ metod som beskrivs i Design av informationsteknik: materialet 

utan egenskaper (2004), av Jonas Löwgren och Erik Stolterman att bestå av tre steg: 

1. Samla ihop en grupp människor 

2. Generera idéer utan kritik eller analys 

3. Systematisera resultatet för att göra det tillgängligt för fortsatt användning.  

Målet med den här metoden är att producera så många idéer som möjligt utan att kritiseras eller 

ifrågasättas, för att öka chansen att man kommer på oväntade och nya idéer. Dessa idéer 

sammanställs efteråt på ett strukturerat sätt där upprepningar städas bort, och saker förtydligas. 

Man kan därefter gå vidare med sammanställningen och klassificera idéerna i någon slags 

hierarki som är relevant för situationen.  

 

Vi använde oss av brainstorming när vi utvecklade bl.a. narrativet till spelet, eftersom det gav oss 

frihet att vara kreativa, och kunna tänka stort utan kritik. Det var även fördelaktigt för oss att 

kategorisera olika teman i narrativet vi skapade för att sedan arbeta vidare med andra möjliga 

händelseförlopp i spelets story.  

3.2 Moodboard 

En moodboard är oftast ett kollage av olika bilder, samlade för att organisera och sammanställa 

visuella idéer till en specifik estetisk riktning. I en artikel av Nada Endrissat, Gazi Islam och 
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Claus Noppeney diskuterar de hur moodboards kan hjälpa att organisera idéer kring en kreativ 

designprocess:  

the mood board provides a common point of reference for the diverse development processes and guides 

the actors along their individual processes. Moreover, the mood board takes on an active role and demands 

definition, triggers discussion, and spurs the development on. (Endrissat et al, 2015) 

För oss var det en bra metod att påbörja vårt arbete kring gestaltningen, eftersom det både gav 

oss en djupare förståelse för vilken visuell stil vi var ute efter i gestaltningen, och en språngbräda 

för diskussion. Det var även, för oss, ett effektivt sätt att bli inspirerade att skapa. Figur 1 är ett 

exempel på en av våra moodboards.  
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Figur 1: en moodboard med ett kollage av bilder på natur som inspirerade skapandet av Lore of 

Thuja (gestaltningen).  

 

3.3 Storyboard 
En storyboard är en serie skisser som visar hur t.ex. en produkt kan se ut och användas. Det är ett 

sätt att kommunicera och utveckla idéer på ett uttrycksfullt sätt (Löwgren & Stolterman, 2004). I 
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spel, och film, används det för att kommunicera hur olika scener i berättelsen visuellt kan se ut. 

Vi gjorde flera storyboards efter att ha brainstormat idéer kring gestaltningen, för att strukturera 

hur storyn till gestaltningen skulle se ut, från början till slut. Det hjälpte oss att se storyn från ett 

nytt perspektiv, och förtydliga eller ändra alla inkonsekventa element. Figur 2 är ett exempel på 

en av våra storyboards.  

 

Figur 2: En storyboard som beskriver olika scener i Lore of Thuja. 

 

 

3.4 Kvalitativ metod: speltest med frågeformulär  
Ett kvalitativt forskningsarbete berör frågor som inte nödvändigt kan mätas i kvantiteter. Det 

undersöker människors upplevelser med frågor som “hur” och “varför”. Det utgår från att det 

finns flera olika sätt att tolka verkligheten, och det därför inte finns någon objektiv “sanning”. En 
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kvalitativ metod är mer subjektiv eftersom forskaren själv använder sig av induktion för att tolka 

svaren (NE, u.å.).  

 

Inom spelutveckling är det vanligt att utföra speltest, där utvecklarna bjuder in deltagare från den 

avsedda målgruppen att spela spelet, och få feedback. Det finns ingen standard på hur speltest 

utförs, utan strukturen av testet bestäms efter typen av feedback som utvecklarnas behöver 

(Wikipedia, u.å.). Vi valde att bjuda in människor att spela vårt spel, för att sedan svara på några 

frågor om deras upplevelser att spela spelet. Eftersom det vi mäter inte är något som vi exakt kan 

definiera, ville vi att intervjudeltagarna skulle veta så lite som möjligt om vår frågeställning 

innan de svarade på våra frågor, så att de kunde svara utan förutsätta meningar.  

 

Det finns flera olika metoder att tolka intervjusvar. Det vi valde att använda oss av är “ad hoc”, 

som beskrivs i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) av Svend Brinkmann och Steinar 

Kvale. I ad hoc används ingen standardmetod för analysering, utan det är fritt att använda sig av 

flera olika tekniker. Forskaren kan gå fram och tillbaka mellan olika delar i intervjusvaren för att 

samla data och finna strukturer. Brinkmann och Kvale beskriver tretton olika ad hoc-metoder 

som forskare kan använda sig av: 

1) Lägga märke till mönster, teman 

2) Se rimligheten 

3) Ställa samman 

4) Skapa metaforer 

5) Räkna 

6) Skapa kontraster, göra jämförelser 

7) Åtskiljande variabler 

8) Underordna enskildheter under det allmänna 
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9) Uppdela faktorer 

10) Konstatera relationer mellan variabler 

11) Hitta mellanliggande variabler 

12) Bygga en logisk kedja av bevis 

13) Skapa ett begreppsligt/teoretiskt sammanhang 

(Brinkmann & Kvale, 1997) 

Ad hoc metoderna gav oss en frihet, och möjlighet, att tolka och analysera de svar vi fick ifrån 

speltestets intervjusvar efter de game feel-kategorier som Swink beskrivit. Eftersom vi valde att 

inte berätta för speltestarna vad det var vi undersökte, i ett försök att hålla de så neutrala som 

möjligt till ämnet, ansåg vi att ad hoc-metoder skulle göra det enklare för oss att analysera det 

material vi samlade in. 

 

3.5 Sammanfattning 

De metoder vi använt under vår gestaltningsprocess är brainstorming, moodboard, storyboard 

och en kvalitativ metod med ett frågeformulär, som analyserades med en ad hoc-metod. 

Brainstorming är en associativ metod som gav oss frihet och möjlighet till kreativitet. En 

moodboard är ett kollage av bilder ihopsamlade för att beskriva en tanke eller känsla. De 

moodboards vi gjorde gav oss en visuell bild av stilen, och känslan vi ville gestalta i vårt spel. 

Storyboard-metoden består av en serie skisser, som i vårt fall beskrev narrativet i spelet, och 

gjorde det lättare för oss att hitta otydligheter. Den kvalitativa metoden hjälpte oss att få 

feedback på spelet, och svar på våra frågor kring de visuella komponenterna i game feel. Ad 

hoc-metoden gjorde det möjligt för oss att analysera svaren på ett friare sätt, och skapa 

associationer mellan olika svar.  
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4.0 Designprocess  
Detta kapitel beskriver de val som gjorts för gestaltningsarbetet, samt en omvärldsanalys som 

jämför våra val med andra aktuella val som kunnats göra i sammanhanget. Vi diskuterar 

arbetets planeringsfas och gestaltningsarbete, hur speltestet gicks till, och hur vi kom fram till 

vad vårt frågeformulär skulle innehålla. Sist analyserade vi även svaren vi fick från 

frågeformuläret. 

 

4.1 Planering & Gestaltning 

De gestaltningstekniker vi har utnyttjat för vår gestaltning är följande: moodboards, concept art, 

3D-modellering, och programmering. Det spel vi utvecklat i syfte att testa på de visuella 

komponenterna i game feel är även del av ett större projekt, som har egna målsättningar, men 

som fungerar utmärkt som en grund för vår undersökning. Spelet är ett äventyrsspel som heter 

Lore of Thuja, och utspelar sig på en planet med mycket grönska där invånarna är 

antropomorfiska djur.  

 

Spelet skapades med spelmotorn Unity (2005), som är ett verktyg för spelutvecklare att påskynda 

sin process att utveckla spel, då mycket redan är färdigt i en spelmotor som gör att man slipper 

bygga allt från grunden. Diskussioner kring att använda sig av Unreal Engine (1998) — som är 

en annan spelmotor — uppstod, men eftersom vi känner oss erfarna och tillräckligt bekväma 

med Unity, p.g.a. tidigare arbeten och projekt, togs beslutet att använda Unity för denna 

undersökning. Detta beslut har gjort att vi kunnat fokusera på produktionen av spelet i större 

skala än om vi hade behövt lära oss nya verktyg, vilket i sin tur har gjort att fler prototyper inför 

undersökningen har kunnat gestaltats. 

 

För planeringen av spelet använde vi oss bl.a. av brainstorming i början, när vi utvecklade 

narrativet och bakgrundsmaterialet till gestaltningen. Vi ansåg att fördelarna med brainstorming 

är att snabbt komma fram till nyckelord att bygga vidare på gjorde det till ett uppenbart val för 
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planeringen av vår gestaltning. När vi väl började bygga vidare på de idéer som uppstått efter 

brainstorming jämförde vi mycket med spel som redan finns och deras spelmekaniker 

(spelelement). Bl.a. tog vi upp spelet WildStar (2014) och deras stridssystem med mycket rörelse 

och nästan direkta respons till spelarens input-kommando (knapptryckningar) på kontrollen. 

Efter att ha läst om “the aesthetic sensation of control” (Swink, 2009), diskuterades det och 

bestämdes att vi ville ha ett liknande stridssystem som får spelaren att spela efter sin 

reaktionsförmåga och timing, en inlevelse som satsar på att få spelaren att svänga i stolen med 

spelkaraktären på skärmen (Swink, 2009). Innan denna idé implementerades diskuterades ett 

annat stridssystem som sätter spelaren och fienden i ett slags kampfält, d.v.s. en cirkel som 

spelaren och fienden håller sig inom när de slåss. Vi kände dock att vi inte vill sätta spelaren 

inom en cirkel, utan att en frihet att röra sig runt utan begränsning kan vara till vår fördel då ett 

felsteg i stridsfältet snabbt avslutar striden. Vi skrotade den idén efter att ha övervägd för- och 

nackdelar och jämfört med hur andra spel gör. 

 

Spelets nuvarande visuella estetik (se figur 3) tar mycket inspiration från spel som Legend of 

Zelda: Breath of the Wild (2017) och The Witness (2016), med sina stilistiskt enkla avbildningar 

av naturen. Spelet gick igenom många olika stilar innan en fastställdes (se figur 4 och 5), med 

tidigare inspiration från bl.a. AER: Memories of Old (2017), Firewatch (2016) och RiME (2017). 

 
Figur 3: Bild på den nuvarande visuella estetiken i spelet Lore of Thuja (2018). 
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Figur 4: Hur den visuella estetiken såg ut med inspiration av tidigare källor i spelet Lore of Thuja 

(2018). 

 
Figur 5: Den visuella estetiken gick igenom ett antal förändringar. 

 

De tidigare spelscenerna (se figur 4 och 5) är visuella prototyper, där det vi diskuterade även 

testades i praktiken. Vi lade mycket vikt på detta då vi anser att mycket av de visuella 

komponenter i game feel kommer från spelvärlden och det grafiska, det som gör att spelet “ser 

kul ut att spela”.  

 

Vi skapade våra miljöer genom att först sätta ihop en moodboard med bilder (se figur 1, under 

rubrik 3.2 Moodboards) på olika miljöer som vi anser ger en viss känsla, t.ex. lugn, värme, 
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mystik, mörker. Sedan, med hjälp av moodboards, skissades det concept art (se figur 6 och 7) 

kring tänkta miljöer vi kan ha med i spelet. Den concept art som skapades användes som grund 

till byggandet av spelscenerna. 

 
Figur 6: Concept art till spelet Lore of Thuja (2018). 

 

 
Figur 7: Concept art till spelet Lore of Thuja (2018). 
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4.2 Speltest 
Speltestet som skedde på campus på Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn, hade en grupp 

studenter som speltestare, där alla fick samma instruktioner innan de fick spela. Studenterna var i 

en åldersgrupp mellan 18-25, och valdes av de som fanns på plats och var villiga. Totala antalet 

deltagare var 8. Det förklarades enbart hur man manövrerar spelkaraktären och interagerar med 

sin omgivning, sedan fick spelaren själv ta sig från början till slut utan utomstående hjälp. 

 

Speltestet varade mellan 10-15 minuter per person och gick ut på att speltestaren tog sig igenom 

en demoscen för spelet, och fick utsättas för vissa spelmekaniker som karaktärskontroller, strid 

mot fiender eller neutrala individer, och dialog med NPCs (Non-Playable Characters). 

Spelscenen (se figur 8) är uppbyggd så att spelaren får till en början information via dialog med 

NPCs om hur spelmekanikerna fungerar. Speltestaren fortsatte sedan vidare till ett stort monster 

och fick uppleva en strid. Efter striden följde spelaren en linjär väg till slutet, där spelaren fick 

stöta på ett flertal NPCs med dialog vars tanke är att ge spelaren en större inlevelse i spelet och 

den fiktiva världen en mer levande känsla. 

 

 
Figur 8: Bild på startzonen i spelet Lore of Thuja (2018). 
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Spelkaraktären är en antropomorfisk kanin som träffar andra antropomorfiska djur, och ett större 

monster som spelaren får slåss mot. Monstret, som är en muterad version av en kanin (se figur 

9), blir aggressiv när spelaren närmar sig, och är placerad på ett sätt som gör det omöjligt för 

spelaren att undvika strid. Spelaren och monstret har en hälsomätare som dras när man tar skada, 

och när hälsomätaren når noll dör karaktären. Utöver denna hälsomätare har spelaren och 

monstret även en energimätare som dras när de använder sina magiska förmågor. När monstrets 

energimätare har når noll blir monstret passivt och slutar attackera, och på så sätt kan spelaren 

undvika att döda sina fiender och istället välja att spela som pacifist. 

 

Figur 9: Muterad kanin (fiende) i spelet Lore of Thuja (2018). 
 

När spelaren gått igenom speldemot ställdes frågor i ett formulär angående upplevelsen i spelet. 

 

4.3 Frågeformulär 
Eftersom det visuella är något som är nära kopplat med game feel, anser vi att det bör gå att 

ställa frågor som är baserade på Swinks fem olika game feel-kategorier (Swink, 2009, s. 10), 

som utgår från det visuella. Här har vi sammanställt våra tankar kring hur och varför de olika 

frågorna passar in på en visuell tolkning av de olika game feel-kategorierna. 
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- Hur kändes det att styra karaktären? 

Fråga baserat på spelupplevelsen “The aesthetic sensation of control”. (Swink, 2009, s. 10) 

Hur vi har applicerat det: Animationer som matchar karaktärens rörelser; snabba rörelser när 

man springer, inte lika snabba när man går. En kamera som panorerar fram och tillbaka när 

man rullar/hoppar sig för att ge en känsla av hastiga rörelser. 

 

 

- Vad hjälpte dig med inlärningen av spelets mekaniker? 

Fråga baserat på spelupplevelsen “The pleasure of learning, practising and mastering a skill.” 

(Swink, 2009, s. 10) 

Hur vi har applicerat det: Dialog (se figur 10) med NPCs som ger speltips om hur 

spelmekaniker fungerar, och hur man kan applicera det till sin fördel. Enklare moment trappas 

upp till svårare i strider, t.ex. förmågan att testa slåss mot en stillastående fiskare innan ett stort 

monster. Spelaren får information om hur spelkaraktären mår genom olika mätare för hälsa 

och energi, samt animationer som spelas när man tar skada. Animationer när man attackerar, 

och stora explosioner med energibollar när man avfyrar magi. 
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Figur 10. Ett exempel på hur dialogen ser ut i Lore of Thuja (2018). 

 

- Karaktären du spelade har ett antal förmågor (dubbelhopp, rulla, slåss m.m.). Hur 

bedömde du när du använde dessa förmågor? 

Fråga baserat på spelupplevelsen “Extension of the senses” (Swink, 2009, s. 10) 

Hur vi har applicerat det: Spelarens tidigare tips av NPCs i samband med att spelaren får testa 

det i praktiken. Det mesta här appliceras i praktiken då speldemot utsätter spelaren för 

situationer där alla spelmekaniker är nödvändiga att använda sig av, men det är det visuella 

som ger ledtrådar när olika förmågor ska användas. 

 

- Beskriv hur du kände dig som en del av karaktären, om du gjorde det. 

Fråga baserad på spelupplevelsen “Extension of identity” (Swink, 2009, s. 10) 
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Hur vi har applicerat det: Genom att peka ut för speltestaren att det är “du” som har dött, om 

man dör i spelet, inte spelkaraktären du spelar. Det är speltestaren som styr sin karaktärs 

berättelse, d.v.s. speltestaren kan klara av spelet utan att prata med någon, eller slåss tillbaka. 

Vissa dialoger gav spelaren en möjlighet att välja olika svarsalternativ, vilket gav spelaren en 

möjlighet att leva sig in i spelkaraktären.  

 

- Hur kändes den fiktiva världens fysik och logik? 

Fråga baserad på spelupplevelsen “Interaction with a unique physical reality within the game” 

(Swink, 2009, s. 10) 

Hur vi har applicerat det: Igenkännbar fysik med vind på träd, vattenfall likt vår egen värld, 

gravitation som drar spelkaraktären neråt i en trovärdig hastighet. Dessa saker finns där men är 

inte iögonfallande på något märkligt sätt, utan anses vara “osynliga”. I strider när 

spelkaraktären eller fiender tar stryk rycker karaktären till som att den får ett tungt slag på sig. 

 

4.4 Analys 
Under denna rubrik har vi analyserat och sammanställt svaren utifrån ett perspektiv som tar de 

visuella komponenterna i game feel till hänsyn. 

 

- Hur kändes det att styra karaktären? 

Speltestarnas generella åsikt kring styrandet av karaktären var att det kändes krångligt, 

eftersom kameran som är fäst på karaktären är svår att manövrera. Kameran är även bunden till 

samma knapp som används för strid, den vänstra musknappen, så varje gång spelaren kollade 

runt slog spelkaraktären i luften. Alla kommenterade att kameran var på något sätt svår att 

förstå, eller svår att kontrollera, till den graden att det kom emellan spelaren och spelet, vilket 
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förstörde spelupplevelsen. Kameran styr trots allt det som är visuellt i spelet. Ett sätt att 

förebygga detta skulle vara att istället låsa musen permanent till spelkaraktärens rotation. 

 

En speltestare nämnde att animationen som är kopplad till karaktärens springrörelse startarde 

för sent, vilket bröt spelets flöde när det kommer till vad som kan kännas naturligt. 

 

- Vad hjälpte dig med inlärningen av spelets mekaniker? 

Under speltestet gavs information kring spelkontroller ut genom text-baserad dialog i början av 

demoscenen, och detta uppskattades av speltestarna. En speltestare kommenterade att personen 

lärde sig genom att bara springa runt och testa på de olika kontrollerna tills det kändes 

bekvämt — trial and error. Generella feedbacken som gavs var att inlärningen av spelets 

mekaniker framkom tydligt och bekvämt, med en sidokommentar om att kameran var svårare 

att lära sig under strider, eller vid tillfällen där mer precision behövdes. 

 

- Karaktären du spelade har ett antal förmågor (dubbelhopp, rulla, slåss m.m.). Hur 

bedömde du när du använde dessa förmågor? 

En del av det som sades under denna punkt kan refereras tillbaka till speltestarnas tidigare 

erfarenheter inom spel då kommentarer som “rulla undan för fara” kopplades till vad de 

upplevt i andra spel. Även under detta speltest användes spelmekaniken för att rulla till att 

undvika faror. Denna funktion beskrevs av en speltestare som “överflödig”, eftersom den 

ansåg att spelkaraktären rörde sig tillräckligt snabbt för att inte behöva rulla. Dock stämmer 

detta inte i verkligheten då när man rullar ökar färdhastigheten på spelkaraktären drastiskt. Den 

visuella effekten på kameran som uppstår i samband med att spelmekaniken används kan ha 

lurat spelaren till att tro annat. 

 

En spelare kommenterade på avsaknaden av visuell feedback när man slogs, och att det därför 

inte kändes som att det fanns någon “vikt i slagen”. Trots att denna frågan riktar sig in på 
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“extension of senses” kopplas spelets mekaniker och känslor vid knapptryckningar till 

“aesthetic sensation of control”, och om spelaren känner att det saknades (d.v.s. inte kändes 

som att spelarens knapptryck gjorde tillräckligt med spelets animationer och effekter), kommer 

spelaren inte att känna sig tillfredsställd. Vissa förmågor var mer uppskattade än andra, t.ex. 

var dubbelhoppet något som beskrevs som “användbart” av en person, som använde det för att 

ta sig upp för ett hinder.  

 

En spelare kommenterade att animationerna såg bra ut. 

 

- Beskriv hur du kände dig som en del av karaktären, om du gjorde det. 

Speltestarna svarade mestadels hur karaktären såg ut (“liten, söt och nätt”) och hur den kunde 

tyckas vara (“kraftfull, som Yoda”), istället för att nämna att de kände sig vara den 

spelkaraktären de spelade. Ord som intressant, komplex och engagerad, användes för att 

beskriva spelkaraktärens potentiella personlighet. Andra förslag gavs om hur inlevelsen kunde 

förstärkas: Ifall spelkaraktären hade varit en namnlös individ, och om speltestaren hade haft 

mer tid på sig att uppleva en längre form av berättelse, med potentiellt mer och berikad dialog i 

spelet, hade de kunnat investera mer i karaktärens personlighet. Det kom en kommentar om att 

de kände mer inlevelse när man fick bestämma vad karaktären sa i dialogerna, och även vid ett 

tillfälle kunna döda en NPC som inte var hotfull. 

 

En speltestare nämnde att det perspektiv som användes (tredje-person) påverkade inlevelsen, 

och hade föredragit ett första-persons perspektiv för att kunna leva sig in mer. 

 

- Hur kändes den fiktiva världens fysik och logik? 

Speltestarna var generellt överens om att att spelets fysik och logik var bra och kändes logisk. 

En speltestare ansåg att “hoppfysiken” kändes bra, men att resterande rörelser kunde upplevas 
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som “off” eller “wonky” vid tillfällen. En speltestare trodde att det kan bero på hur kameran 

styrs runt karaktären. 

 

De kommenterade utseendet på världen och drog paralleller till verkligheten. Ett område 

jämfördes med en savannmiljö, vilket i sin tur tolkas som att en logisk och relaterbar miljö har 

uppnåtts (“det såg fint och naturligt ut”). En kommenterade att det fanns vissa objekt man 

kunde gå rakt igenom, objekt som bör vara solida. Avsaknaden av logik i den situationen 

förstörde spelarens inlevelse. En speltestare försökte simma, men då denna funktion ännu ej är 

tillagd hamnade spelkaraktären på botten, vilket gjorde spelaren besviken. 

 

En annan kommenterade att en NPC-dialog där de förklarar att NPCs kan lyfta tunga saker 

med magi fungerade som en förklaring till vissa objekt som är visuellt tyngre och större än 

individen själv kunde trots detta förflyttas av dem. 

4.5 Sammanfattning 

Vi har skapat ett spel för vår gestaltning, kallat Lore of Thuja. Det skapades i en existerande 

spelmotor, och utvecklades med hjälp av flera olika metoder (brainstorming, moodboard, 

storyboard och en kvalitativ undersökning som analyserats med en ad hoc-analysmetod). Vi har 

tagit inspiration från andra spel, som bl.a. Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017) i 

både valen av visuell estetik, och spelets olika mekaniker. Vi skapade flera prototyper för att 

testa både spelets mekanik och estetik. I speltestet fick 8 personer spela en speldemo som varade 

i 10-15 minuter, för att sedan svara på ett frågeformulär. Frågeformuläret innehöll fem frågor 

som var baserade på Swinks fem game feel-kategorier, med ett fokus på de visuella 

komponenterna. I svaren fick vi veta att spelkameran var krånglig att styra, och att spelarna 

verkade lära sig hur spelet fungerade genom trial and error. Vi fick höra att vissa animationer 

inte passade in på vissa mekaniker, och att det inte var tillräckligt lång speldemo för att spelarna 

skulle kunna leva sig in i spelkaraktären. Spelmiljön fungerade logiskt enligt spelarna.   
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5.0 Resultat av undersökningen  
I det här kapitlet presenterar vi resultatet av undersökningen, och går igenom hur de visuella 

komponenterna i Swinks fem game feel-kategorier fungerar och påverkar en spelupplevelse.  

 
Vi har kommit fram till att game feel som något visuellt är svårt att separera från game feel som 

något taktilt. Vår frågeställning centrerar kring vad de visuella komponenterna i game feel är och 

hur påverkar de en spelupplevelse. I vår undersökning märkte vi att flera av de fem kategorier 

som Swink tar upp som karaktäriserande för game feel samverkar, och var svårseparerade. 

Nedan går vi igenom Swinks fem game feel-punkter, och vad enligt oss de visuella 

komponenterna är som kontrollerar varje punkt, och hur de påverkar game feel.  

 

● The aesthetic sensation of control 

De mest frekventa kommentarerna under speltestet centrerade kring hur spelets kamera gjorde 

det svårt att styra och kontrollera spelkaraktären. Spelarna togs ut ur sin spelupplevelse, eftersom 

kameran skapade frustration, och inte gjorde det som spelarna förväntade sig. Kameran är det 

som kontrollerar vad du kan se i spelet, vilket gör det svårt att argumentera att det inte är en 

visuell komponent. Å andra sidan kontrollerar spelaren den med den taktila inputen hen ger, 

vilket även gör det till en taktil komponent.  

 

Vissa animationer var också något som försvårade spelarnas möjlighet att skapa inlevelse, 

eftersom de reagerade på spelarens input med en fördröjning. Det här är den punkten som är 

mest lik immersion, eftersom det handlar om hur spelaren fysiskt påverkas av spelet, något som 

Swink har i kategorin “the aesthetic sensation of control”. Där nämner Swink hur spelaren lutar 

sig åt det hållet som spelkaraktären styrs åt, vilket troligtvis endast händer om spelets kontroller 

synkroniseras med animationerna. Det är dock svårt att mäta, eftersom det är något som märks 

tydligast om det är “dåligt”, och en “bra” “aesthetic sensation of control” ofta är den delen av 

spelet som är osynlig (Swink 2009, Kirkpatrick 2015).  
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● The pleasure of learning, practising and mastering a skill 

Den feedbacken spelaren får när den lär sig att spela spelet är främst visuell. När spelaren provar 

att hoppa lär den sig att bedöma vilka avstånd den kan ta sig fram. När spelaren tar skada visas 

spelkaraktärens animation att den blivit slagen, och den blinkar rött. Detta visas också på 

hälsomätaren, som även den blinkar rött. Utöver detta framkommer information om hur man 

slåss, eller interagerar med omvärlden genom dialog med NPC:er, vilket också är visuellt.  

 

Den här game feel-kategorin samspelar med “extension of senses”, och “the aesthetic sensation 

of control”.“The extension of senses” är när spelaren vet exakt hur långt den kan hoppa, rulla, 

etc., med spelkaraktären, vilket är något som man lär sig genom trial and error, vilket är en del av 

“the pleasure of learning” (Swink, 2009). Känslan av “pleasure of mastering a skill” (Swink, 

2009), speciellt efter att ha misslyckats tidigare, gör dessutom spelaren mer benägen att leva sig 

in i spelkaraktären, vilket kan gå in i “the extension of identity”. “The aesthetic sensation of 

control”, anser vi, går bara att nå om spelaren faktiskt har lärt sig kontrollerna till fullo, eftersom 

det kräver en viss nivå av inlevelse från spelarens sida, för att den ska börja röra sig i takt med 

spelkaraktären. Det kan vara en naturlig respons, efter man har lärt sig kontrollerna, att luta sig åt 

det hållet som spelkaraktären hoppar åt, för att försöka få den att hoppa den där extra biten.  

 

● Extension of senses 

“Extension of senses” är känslan av att veta och kunna bedöma exakt hur spelkaraktären kan 

styras av spelaren. Som vi tidigare nämnt är detta något som spelaren lär sig genom trial and 

error. Något som speltestarna märkte nyttan av var att använda sig av dubbelhopp vid tillfällen, 

samt förmågan att rulla för att undvika fara, eller bara ta sig från punkt A till punkt B snabbare. 

Det som har hjälpt spelaren att förstå funktionernas användbarhet grundar sig i tidigare 

erfarenheter kring liknande spel, t.ex. rulla (ducka) för fara, dubbelhoppa för att klättra uppför 

berg, m.m.. En speltestare nämnde att kamera-effekten som uppstår när man rullar förvirrade 

speltestaren till att tro att man inte rörde sig snabbare vid användandet av förmågan, vilket ledde 

till att denna speltestare avstod från att använda förmågan helt. Det här är ett exempel på hur en 

visuell komponent (kamera-animation) påverkar “extension of senses” på ett sätt som får 
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spelaren att undvika att använda vissa förmågor. Speltestarna gav även feedback kring den 

visuella dialogen som NPCs i början av speldemot bidrog med och de nämnde att det hjälpte dem 

förstå sig på funktionaliteten och testa på de förmågor spelkaraktären innehar. 

 

Speltestarna var eniga om att animationer för förmågorna är viktiga att få till rätt. Den generella 

åsikten kring “hoppanimationen” var positiv, men att andra kunde behöva mer justering, då 

animationen för att springa hade ett kort dröjsmål innan det startade. Detta kan påverka hur 

mycket spelaren lever sig in, och hur klar bild av “extension of senses” som spelaren kan få, om 

animationerna inte stämmer överens med spelarens förväntningar.  

 

● Extension of identity 

De generella svaren för denna punkt har varit beskrivning på hur spelkaraktären ser ut, och hur 

de upplever att spelkaraktären är, d.v.s. dess personlighet. Speltestarna uppfattade i vår 

undersökning spelkaraktären som en separat person från spelaren. Hur man får en spelare att leva 

sig in i spelkaraktären, d.v.s. få dem att känna sig som ett, anser vi görs genom att ge spelaren 

mer speltid. Mer tid att investera i en potentiell berättelse, att uppleva fler situationer som 

spelaren kanske kan komma att relatera till. Valfrihet är något som också leder till en större 

personlig kontakt till spelkaraktären, då spelarens val och egna initiativ direkt påverkar spelets 

gång och spelarens upplevelse. Det här är en av de svårare kategorierna att hitta visuella 

komponenter till, eftersom det är en mycket subjektiv fråga om spelaren relaterar till, eller 

känner sig “ett” med spelkaraktären.  

 

● Interaction with a unique physical reality within the game 

En gemensam nämnare för denna punkt som speltestarna tog upp var alla de paralleller som 

drogs till verkligheten. Eftersom mycket av miljön var visuellt igenkännlig för spelaren kunde 

de, utan att få en negativ påverkan på inlevelsen, gå igenom miljön från början till slut. Där 

logiken fallerade, bröts även spelarens inlevelse, ett exempel är när vissa objekt som inte var 

solida tillät spelaren att gå rakt igenom dem. Följer man ett mönster, som detta, där spelaren 
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relaterar till miljön i spelet till verkligheten, så förutsätter spelaren även att logiken är densamma. 

Detta stämmer överens med vad Swink argumenterat om en världs fysiska logik (Swink, 2009). 

 

När spelkaraktären rörde sig runt i världen, d.v.s. sprang, gick, hoppade, rullade, m.m., kände 

speltestaren att animationerna var “wonky”(sic), och lite “off”. När spelkaraktären rör sig och det 

visuella inte matchade ens rörelser, kan det upplevas negativt, och därmed ha en dålig inverkan 

på spelupplevelsen. En onaturlig animation för spelkaraktären kan ge spelaren förutfattade 

meningar, eller förvirrande information, kring hur de uppfattar vad som är möjligt att göra i 

spelvärlden. Speltestare noterade att animationerna för fysiska slag inte kändes som att de hade 

någon tyngd till sig. Spelaren saknade viss feedback från spelkaraktären när de slogs mot fiender, 

eftersom spelkaraktärens slag ser alldeles för “ynkliga” ut. Fienden ser ut att lida mycket mer än 

vad spelkaraktären åstadkommer i visuell skada. 

 

En speltestare lyckades ta sig utanför spelzonen till vattendraget och försökte simma, men till sin 

besvikelse märkt att spelkaraktären direkt landar på botten. Förutfattade meningar på grund av 

tidigare spelerfarenheter har satt förväntningen att spelet bör tillåta spelarens egen utforskning, 

och inbyggda interaktioner med vattnet. Dock, i denna speldemo, finns dessa funktioner inte 

med, vilket i sin tur resulterat i en bruten inlevelse för speltestaren. 

 

5.1 Sammanfattning 

Vi kom fram till att det är svårt att separera de visuella och de taktila komponenterna i game feel. 

Vi märkte att flera av Swinks (2009) game feel-kategorier verkade gå in i varandra, och påverka 

varandra fram och tillbaka. Kameran var ett frustrationsmoment för spelarna i vårt speltest, och 

verkade påverka game feel till stor del. “Aesthetic sensation of control” var mest lik immersion, 

eftersom det påverkar spelaren på ett fysiskt sätt. Den feedback som spelaren fick när den lär sig 

t.ex. hur långt spelkaraktären kan hoppa är främst visuell. Vissa av animationseffekterna 

förvirrade speltestarna, och gav dem felaktig information om vad rullandet gjorde. Det verkade 

svårt för speltestarna att leva sig in i spelkaraktären, eftersom speldemot var så kort. Vi anser att 
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det krävs mer tid för spelaren att få en full känsla av “extension of identity”. Spelvärlden var en 

stiliserad, men realistisk version av vår verklighet, och speltestarna förstod snabbt logiken kring 

världen. De förstod även när spelet “bröt” logiken, och inte fungerade som det skulle.  
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6.0 Diskussion 
I det här kapitlet reflekterar och analyserar vi våra resultat, och tar upp tankar som väckts kring 

det. Vi diskuterar hur de visuella- och de taktila komponenterna i game feel är sammanflätade, 

hur vår gestaltning påverkades av detta och hur undersökningen kanske kan ha gjorts på ett 

annorlunda sätt. 

 

Vi har kommit fram till att ett spels visuella och taktila komponenter agerar tillsammans för att 

skapa det vi kallar för game feel. I vår undersökning insåg vi att de var så tätt ihopflätade att det 

troligtvis inte går att separera dem i strikt visuella och taktila komponenter. Swinks (2009) fem 

olika game feel-kategorier har både visuella och taktila egenskaper som väver sig in och ut ur 

varje detalj som påverkar game feel. Vi märkte hur t.ex. “extension of senses” gick ihop med 

“the pleasure of learning, and mastering a skill”, i hur en spelare lär sig hur långt spelkaraktären 

kan hoppa genom trial and error. De visuella komponenterna vi försökte mäta och gräva fram 

hänger så tätt ihop med de taktila komponenterna att om en komponent inte fungerade, så 

fungerade inte den andra heller. Det fick oss att undra hur ett enbart taktilt spel skulle se ut. Ett 

spel endast baserat på taktil känsla, utan visuell feedback, kanske med en kontroll som vibrerar 

när något händer, och man lutar den för att styra. Det är något som går enklare att tänka sig än ett 

spel som bara är visuellt. Hur skulle man styra spelet utan att röra någon taktil kontroll? Kanske 

det går att göra argumentet att ett textbaserat spel, som endast kräver spelarens input vid val av 

hur berättelsen ska fortsätta, är den simplaste formen av ett enbart visuellt spel. Frågan blir då, 

vad innebär game feel för sådana spel? 

 

Något som vi själva märkte, under gestaltningens skapande, och som understryktes i flera texter 

vi läste, var hur den visuella estetiken påverkar spelets mekanik och vice versa. Utvecklingen av 

ny teknik påverkar estetiken, både av vad som är möjligt att skapa, och vilken valmöjlighet 

spelutvecklare har när de skapar spel (Kirkpatrick, 2015; Hutchinson, 2008). Det skapar en 

balansgång mellan estetik och teknik, som kan vara svårnavigerad, om man ser det från ett game 

feel-perspektiv. Det är en utmaning att skapa kontroller som “känns rätt” för den visuella estetik 
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som ett spel strävar efter. Vi märkte det i hur vår spelkaraktärs knytnävsslag kändes “ynkliga” 

för spelarna, och inte verkade stämma överens med hur mycket skada de gjorde. Lösningen för 

det här är antingen att minska mängden skada som spelkaraktären kan göra med sina slag, eller 

ändra slagsanimationen för att få det att stämma överens.  

 

En annan sak som dök upp var att kameran, som var fäst till spelkaraktären, har en större 

påverkan hur spelaren upplever andra game feel-komponenter som animationer, plötsliga 

hastighetsförändringar, och beslut av vilka förmågor spelaren använder. En spelare nämnde att 

det kändes onödigt att använda “rull”-förmågan i spelet då spelaren lika gärna kunde springa, 

“eftersom det inte ger någon ökad hastighet”, trots att den faktiskt gör det, nästan till en 

tredubbel nivå. Spelaren blev alltså lurad av kamera-effekten som uppstår när man rullar 

spelkaraktären. Då kamera-effekten och karaktärens förmåga att rulla är något som båda kan ses 

som separata delar av game feel, väcker det frågan om hur man får de olika “game 

feel”-komponenterna att samarbeta för en väl sammansvetsad känsla. 

 

Hur spelkontrollerna fungerade var ett problem för vissa speltestare, som är ovana kring den 

programmerade spelkontrollen, d.v.s. vilka knappar som används till vad. Den spelkontroller 

som Lore of Thuja använder försöker efterlikna ett typiskt MMORPG-system(Massive 

Multiplayer Online Role-playing Game), d.v.s. spelaren använder musen för att rotera kameran 

runt spelkaraktären och kan styra med både mus och tangentbord. Detta förvirrade vissa spelare 

då de har personliga preferenser kring hur man bör styra en karaktär, baserat på spel de tidigare 

spelat. En del kunde dock lära sig hur spelet är byggt genom “trial and error”, samt tips de fick 

via dialog med NPCs i spelet. Hur man får en spelare med förutfattade meningar att bli mer 

öppen kring nya spelkontroller kan förslagsvis lösas genom hur man snabbt gör de nya 

spelkontrollerna till en vanesak, samtidigt som det är kul att lära sig (m.a.o. “the pleasure of 

learning, practising and mastering a skill”). 

 

Vi valde att representera vår spelvärld på ett stilistiskt sätt, vilket avgränsade oss från vissa val i 

hur vi kunde gestalta vårt spel visuellt. Det som kan ses som en begränsning här kan dock även 
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vara något som uppmuntrar kreativitet. Vi var tvungna att komma på en lösning för hur vi skulle 

få knytnävsslagen att kännas starkare, medan vi samtidigt höll oss till den stilen vi utvecklat. 

Resultatet blev att vi ändrade spelmekaniken, och lade till ett “kombosystem”, där 

knytnävsslagen följer varandra i en 3-slagsserie, innan den återställs. Animationerna för varje 

slag är också annorlunda, och ger förhoppningsvis en bättre “aesthetic sense of control”, där 

spelaren kan känna att den följer med varje slag. För oss poängterar vårt arbete med de stilistiska 

valen vi gjort — och de problem som dök upp under spelets utvecklande — vikten av samspelet 

mellan det visuella och det taktila i spel. Bara för att tekniken tillåter en att göra saker 

hyperrealistiska, betyder det inte att man bör  använda sig av den tekniken för att spelet ska bli 

bra. Det är mycket viktigare att utveckla spelmekanik som passar in, och framhäver spelets 

visuella estetik.  

 

En viktig punkt som vi bör begrunda är något som Kirkpatrick (2015) tar upp, i Bordieus 

argument om hur vi tänker kring estetik är något som är inlärt, och skapar förväntningar. Vi 

måste analysera våra, och speltestarnas, förutfattade meningar kring vad det är som gör vissa 

spelmekaniker “bra”, och andra “dåliga”. Hur vet vi vad som är baserat på de normer som 

utvecklats kring spel under de senaste tjugo åren? Och går det ens att få fram något som är 

objektivt “bra” eller “dåligt” inom spel, när det kanske egentligen är en smakfråga. Det här 

komplicerar hur vi tar oss an game feel som koncept, eftersom vi tydligt har hittat några 

komponenter som påverkar hur spelare känner för spelet, men det gör det svårare att sätta gränser 

kring hur exakt de kan påverka spelaren, om varje reaktion är unik.  

 

En diskussion som dök upp efter speltestet var hur stor roll narrativet spelar i en spelupplevelse. 

Det är något som Swink inte riktigt går in på när han diskuterar game feel, och även saknas från 

större delen av de andra texterna. Jørgensen (2016) kommer närmast, vid analysen kring de tre 

olika metoderna som beskriver hur negativa upplevelser blir positiva. “Fabrication”, 

“highlighting negative consequences”, och “reversal by design” kan ses som metoder som 

förhöjer eller framhäver narrativet. Vad vi undrar är hur narrativet — huruvida det är “bra” eller 

“dåligt” — påverkar game feel. Narrativet kan definitivt påverka hur benägen en spelare är att 
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fortsätta, eller spela klart ett spel. Det kan påverka hur roligt spelaren har, och det kan påverka 

spelarens känslor på ett sätt som de visuella och de taktila komponenterna inte kan själva. Det är 

en märkvärdig saknad i Swinks (2009) analys av game feel, och något som vi anser bör 

undersökas med game feel i åtanke, även om vi erkänner att det troligtvis är ett mycket stort och 

komplicerat ämne. Kirkpatricks (2015) förklaring av hur spel kan vara estetiska objekt även om 

narrativet inte är förståeligt verkar peka på att narrativet kanske inte kommer först i game feel, 

men vi anser att det ändå är något som bör undersökas vidare. 

 

Det som kunde gjorts annorlunda i vår undersökning är bl.a. hur vi har utformat de frågor som 

ställs i frågeformuläret, då de kanske inte besvarar exakt det vi varit ute efter. Frågeformuläret 

var utformat på ett sätt som inte gör det uppenbart för speltestaren vad vi (som undersöker) 

försökt komma fram till för svar, vilket då har lett till en del svar som inte är relevanta för den 

frågeställningen vi undersökt. Dock har vi ändå kunnat analysera många av svaren och hittat 

gemensamma nämnare under varje fråga som tar upp de visuella komponenterna. Hade det gjorts 

ändringar på frågeformuläret hade vi haft fler relevanta svar att kunna analysera, vilket i sin tur 

antagligen hade fått ett större, kanske annorlunda resultat. Ytterligare en sak som påverkar 

speltestarnas svar är hur själva speldemot är byggt, d.v.s. själva spelupplevelsen. Om 

spelupplevelsen inte uppfylls på ett bra sätt har speltestarna inget material att basera sina svar i 

frågeformuläret på, och exakt vad detta material är påverkar även hur speltestaren kommer 

besvara frågorna. Trots att speldemot levererade mycket av det vi tolkat utifrån Swinks bok, är 

det enbart det — hur vi som undersöker har tolkat och valt att applicera det till vår speldemo. 

 

Det vi undersökt och har kommit fram till anser vi kan vara till hjälp för andra spelutvecklare, 

och kan fungera som grund till vidare forskning kring ämnet “game feel”. Vi vill att det ska 

väcka tankar och frågor om vad game feel egentligen är, och hur de olika komponenterna i game 

feel påverkar en spelupplevelse.  
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6.1 Sammanfattning 
Ett spels visuella och taktila komponenter är så pass sammanflätade att det inte går att påverka 

den ena utan att påverka den andra. Ett spels mekanik och visuella estetik går också hand i hand, 

och påverkar varandra. Om spelets mekanik inte passar in på den visuella estetiken kan alltså 

game feel påverkas. Kamerans interaktion med rull-funktionen var ett tydligt exempel på hur 

olika spelkomponenter arbetar tillsammans för att antingen ge en positiv eller negativ 

spelupplevelse. I vårt fall var det negativt, och speltestarna beskrev hur det tog dem ur sin 

inlevelse. Ett spels visuella estetik kan påverka vilken teknik och spelmekanik som bör användas 

för att få ett passande game feel. Det är inte en garanti att en realistisk visuell estetik endast gör 

att ett spel “känns bra”. Ett spels narrativ tror vi kan påverka mer än som har undersökts i det här 

arbetet. Vårt arbete kan fungera som en bas för andra att ta språng mot, för att fortsätta gräva upp 

vad game feel innebär.  
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