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Sammanfattning 

 
Nöje är en viktig aspekt i spel som spelas för underhållning. För att kontrollera om ett spel är 

roligt krävs speltestning, men i denna process uppstår det flera nivåer av störvariabler som 

påverkar tolkningen av resultatet. Det tycks alltså finnas ett behov av objektiva och mätbara 

variabler i speltestning. Därför ämnade denna studie besvara frågan om vad sambandet 

mellan antal misslyckanden och upplevt nöje är. I undersökningen bjöds 18 respondenter in 

för att spela ett pusselspel, som hade konstruerats enligt etablerade designprinciper och med 

syftet att tydligt visa när spelarna gör felaktiga handlingar som resulterar i misslyckanden. 

Därefter besvarade de inbjudna respondenterna på en frågeenkät, som utformades enligt 

Sweetser och Wyeths GameFlow-modell, för att uppskatta deras upplevda nöje. Två 

potentiella samband kunde uppmärksammas: Pusselspel tycks ha en mängd misslyckanden, 

ett gyllene intervall, som resulterar i mest nöje, och gradvisa förändringar i antal 

misslyckanden i nivåer som följer varandra ökar spelarens upplevelse av nöje.  

Nyckelord: misslyckanden, nöje i pusselspel, speltestning, nivåstrukturer. 
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1 Introduktion 

En viktig del i spelutveckling är att hitta det som gör att spelaren blir engagerad och får 

spelaren att vilja fortsätta spela. Men vad är det då som fängslar en spelare och får henne till 

att ägna sin tid åt just denna aktivitet, snarare än alla andra möjligheter hon har tillgång till i 

sin vardag? Det finns många teorier om vad som gör en aktivitet kul och engagerande. 

Csíkszentmihályi (2003) talar för en utmaning som motsvarar aktörens handlingsförmåga. 

Koster (2004) talar för mönsterigenkänning och lärande. Fischer (2016) och Juul (2011) 

talar för misslyckanden som resulterar i ytterligare förståelse.  

Begreppen utmaning, lärande och misslyckanden återkommer i flera teorier som element 

som påverkar spelarens upplevelse av nöje. För att se till att dessa element finns med i ett 

spel har speltestning blivit en vanligt förekommande praxis. Speltestningen används för att 

hitta brister i spelet och situationer där spelet inte skapar den känsla eller upplevelse som 

spelet ämnade att göra. Spelaren kan exempelvis känna ängslan eller leda som en 

konsekvens av att spelet är för enkelt eller för svårt (Csíkszentmihályi 2003). Det finns dock 

en brist med speltestning: varje individ upplever situationer på olika sätt och reagerar 

annorlunda på dem. Detta gör att känslorna blir svåra att mäta. Det finns enkäter som 

testpersonerna kan svara på för att mäta nöje eller inlevelse i spel (Sweetser och Wyeth 2005 

respektive Jennett, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs och Walton 2008) och riktlinjer att 

följa för att designa roliga spel (exempelvis Schell 2008), men dessa gör inte processen lätt. 

Enkäterna presenterar en övergripande värdering på spelet, med övergripande data om vilka 

element som spelaren upplevde mindre nöje av, exempelvis bristande kontroller eller 

otydliga mål (Sweetser och Wyeth 2005). Datan är dock svår att använda för konkreta 

förbättringar i speldesignen. Det finns därav ett behov av ytterligare förståelse för vad som 

gör ett spel underhållande, och tydliga värden att mäta under speltestning. 

År 2011 publicerade Jesper Juul resultatet av en studie i vilken han undersökte 

misslyckandets roll i spel. Han presenterade data som visade på att spelaren först behöver 

misslyckas för att sedan kunna känna tillfredsställelse i att lyckas (Juul 2011). I studien gick 

han dock inte in och undersökte närmare hur misslyckanden påverkar spelarens upplevelse 

av spelen.  

Denna rapport presenterar processen och resultatet av en studie som undersökte vad 

sambandet mellan antal misslyckanden och upplevt nöje är i datorspel av pusselgenren. Data 

samlades in från 18 respondenter som bjöds in för att spela ett pusselspel med tydligt 

observerbara misslyckandetillstånd. Därefter besvarade de en enkät, från vilket deras 

upplevda nöje värderades. Dessa två värden jämfördes sedan med varandra för att finna 

sambandet mellan de två. Studien byggde till stora delar på forskning av Mihály 

Csíkszentmihályi, det vill säga hur utmaning i relation till handlingsförmåga påverkar 

aktörens upplevelse av njutning (Csíkszentmihályi 2003). Forskningsfrågan har sitt 

ursprung i Kosters teori om nöje i datorspel, men har en mer direkt koppling till Jesper Juuls 

studie om misslyckanden i spel (Juul 2011).  
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2 Bakgrund 

Spel som spelas i underhållningssyfte handlar om att spelaren ska uppleva nöje (Sweetser 

och Wyeth 2005, s.1; Ambinder 2009; Schaffer 2013, s.3; Rollings och Morris 2003, s.38). 

Processen att skapa nöje är dock svår. Det finns ingen formel att följa för att skapa nöje i 

spel, och det enda sättet att bekräfta att ett spel är roligt är genom speltestning (Swink 2009, 

s.82-84; Schell 2008, s.390). Eftersom nöje är en central del av spel, samtidigt som det inte 

finns någon formel för att skapa nöje, har mycket forskning ägnats åt begreppet. I detta 

kapitel presenteras några av de mer framstående teorierna om nöje. 

2.1 Definitionen av nöje 

Redan år 1980 studerade Thomas Malone nöje i spel. Mer specifikt undersökte han vad som 

gjorde saker roliga att lära sig i spel. I studien presenterade han utmaning, fantasi och 

nyfikenhet som tre essentiella byggstenar för bra spel (Malone 1980). Han avslutade sin 

studie med ett stycke där han beskrev vikten av att i framtiden undersöka interaktionen 

mellan lärande och nöje (Malone 1980, s.82). Detta är något som Koster undersökte vidare. 

Koster anser att lärande är den mest centrala delen för nöje i spel. Han drog kopplingen till 

sin spets med påståendet att begreppet nöje endast är ett alternativt ord för lärande (Koster 

2004, s.46). 

År 2004 talade Hunicke, LeBlanc och Zubek för att diskussioner kring nöje i spel var 

begränsade till ett fattigt vokabulär, och ansåg att detta gjorde att det var svårt att hålla 

givande diskussioner om nöje utan missförstånd. För att få en bättre förståelse för element 

som gör spel roliga presenterade de en taxonomi med ord som kunde tillämpas som 

substitut för ord som ”roligt” och ”gameplay”: sensation, fantasi, berättelse, utmaning, 

gemenskap, upptäckt, uttryck och underkastelse1 (Hunicke, LeBlanc och Zubek 2004). 

Sweetser och Wyeth förhåller sig till följande citat som en beskrivning av nöje: ”an 

experience ’so gratifying that people are willing to do it for its own sake, with little concern 

for what they get out of it, even when it is difficult or dangerous’” (Sweetser och Wyeth 2005, 

s.3). Det är även så denna undersökning har förhållit sig till begreppet nöje. 

Det finns alltså olika definitioner av begreppet nöje. Överlag presenteras nöje som något 

abstrakt som skiljer sig från individ till individ. De teorier som finns har dock några saker 

gemensamt. Flertalet av teorierna (exempelvis Sweetser och Wyeth 2005, Schaffer 2013, 

Hunicke, LeBlanc och Zubek 2004 och Malone 1980) nämner utmaning som en viktig aspekt 

av vad som gör en aktivitet rolig, och i samband med detta refererar flera (Sweetser och 

Wyeth 2005, Schaffer 2013 och Hunicke, LeBlanc och Zubek 2004) till Flow-teorin av 

Csíkszentmihályi (2003).  

2.2 Flow-teorin och utmaning 

År 1975 publicerade den ungerska psykologen Mihály Csíkszentmihályi Flow-teorin: ”det 

sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör att ingenting annat tycks 

betyda något; […]” (Csíkszentmihályi 2003, s.20); ”the extreme end of immersion […]” 

(Jennett, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs och Walton 2008). Genom att intervjua 

                                                        
1  På engelska: “sensation, fantasy, narrative, challenge, fellowship, discovery, expression and 
submission”. 
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människor av olika bakgrund, samhörighet, samhällsstatus och sysselsättning kunde 

Csíkszentmihályi identifiera sju komponenter för njutning; 1) En aktivitet som är en 

utmaning och som kräver färdighet, 2) sammansmältning av handling och medvetande, 3) 

tydliga mål och feedback, 4) koncentration på uppgiften, 5) kontrollparadoxen, 6) förlusten 

av självmedvetande och 7) förändrad tidsupplevelse (Csíkszentmihály 2003, s. 72-91). Han 

sammanställde Flow-teorin i ett diagram (se figur 1).  

 

 Csíkszentmihályis diagram för flow-aktiviteter Figur 1

Individen hamnar alltså i flow-kanalen när utmaningen motsvarar hennes färdighet. 

Speldesignern Jesse Schell vidareutvecklade denna teori i sin bok om speldesign (Schell 

2008, s.121-122). Han redogjorde för hur en spelares intresse för en aktivitet kan öka 

beroende på hur spelet förhåller sig till denna flow-kanal, och påstår att färdigheten inte 

alltid måste vara en proportionell motsvarighet av utmaningen i flow-kanalen. Han påstår 

att Flow-kanalen istället har utrymme för en viss avvikelse från den proportionella 

motsvarigheten där aktören fortfarande befinner sig i flow. Schell hävdar då att intresset för 

situationen kan öka genom att flytta spelaren fram och tillbaks mellan den övre delen av 

flow-kanalen och den nedre delen av flow-kanalen, mellan mer utmanande situationer och  

mindre utmanande situationer (Schell 2008, s. 121 – 122), och presenterar en illustration för 

hur detta kan se ut (se figur 2). 
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 Illustrationen som Schell presenterar Figur 2

Teorin som Schell presenterade föreslog att mer utmanande situationer bör följas upp av  

mindre utmanande situationer, i en cykel av ” ’tense and release, tense and release’ […] 

[which] seems to be inherent to human enjoyment” (Schell 2008, s.122). Spelaren upplever 

mer nöje när situationen pendlar mellan mer och mindre utmanande genom spelets gång. 

När Csíkszentmihályi redogjorde för Flow-teorin refererade han till ordet njutning, snarare 

än nöje. Trots detta är inte Flow-teorin helt orelaterad till nöje. Schell använde ordet nöje 

när han beskrev Flow-teorin (Schell 2008, s.118), och likaså presenterade Sweetser och 

Wyeth Flow-teorin som en universell beskriving av de element som gör alla aktiviteter roliga 

(Sweetser och Wyeth 2005, s.2). Även om Csíkszentmihályi föredrar ordet njutning, så ligger 

teorin som grund för flera teorier om nöje i datorspel (se exempelvis Schell 2008, s.118-122; 

Swink 2009, s.23 och s.98; Koster 2004, s.98; Sweetser och Wyeth 2005).  

Flow-teorin är refererad i flera undersökningar och böcker om speldesign (exempelvis Schell 

2008 och Schaffer 2013), och ligger som grund för andra teorier om spel(exempelvis 

Sweetser och Wyeth 2005). Flow-teorin framstår därav som en teori som tillfört mycket 

värde för förståelsen för spel. Teorin är dock inte lätt att använda praktiskt för att identifiera 

vad det är som gör att ett spel är roligt eller inte. Detta var något som Sweetser och Wyeth 

identifierade. Med en utgångspunkt i Flow-teorin skapade de Gameflow-modellen, som var 

menad att att användas för att värdera elementen för nöje i spel. 

2.3 Gameflow-modellen 

År 2005 uppmärksammade Sweetser och Wyeth att det saknades en modell för att värdera 

en spelarens upplevelse nöje i spel (Sweetser och Wyeth 2005, s.1), till vilket Gameflow-

modellen konstruerades. Modellen är baserad på Flow-teorin (Csíkszentmihályi 2003) och 

presenterar 8 element som alla tillför och påverkar spelarens upplevelse av nöje i spel: 
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koncentration, utmaning, skicklighet, kontroll, tydliga mål, feedback, inlevelse och social 

interaktion2 (Sweetser och Wyeth 2005, s.4).  

Varje element är indelad i ett antal kriterier som värdesätts mellan 1 och 5, beroende på hur 

väl kriteriet stämmer överens med spelet som testas. Totalt består gameflow-modellen av 36 

kriterier. Ett exempel på dessa är: ”intermediate goals should be clear and presented at 

appropriate times” (Sweetser och Wyeth 2005, s.6). Genomsnittet för samtliga kriterier 

utgör hur spelet presterar i respektive element. När varje kriterie har värderats används 

genomsnittet för samtliga element som ett genomsnittligt värde för hela spelet. (Sweetser 

och Wyeth 2005, s.5-11).  

Modellen testades på två spel av realtidsstrategigenren, Warcraft 3: Reign of Chaos (2002) 

och Lords of EverQuest (2003). Potentiella svagheter, oklarheter och problem i dess 

utformning kunde på så sätt identifieras. Warcraft 3: Reign of Chaos hade fått ett 

genomsnittligt recensionsbetyg på 94%, medan Lords of EverQuest ett genomsnittligt 

recensionsbetyg på 61%. Efter att spelen värderats enligt gameflow-modellen visade de på 

liknande värden, med ett genomsnittligt värde på 96% för Warcraft 3: Reign of Chaos och 

48% för Lords of EverQuest. Detta visade på att Gameflow-modellen hade bäring och hade 

potential för att användas i forskningssyften. 

Flow-teorin och Gameflow-modellen är exempel på teorier som försöker samla alla element 

som påverkar spelarens upplevelse av nöje i en och samma modell. Andra forskare har 

undersökt hur specifika element förhåller sig till spelarens upplevelse av nöje i spel. 

Misslyckanden är ett exempel på dessa. 

2.4 Misslyckanden i spel 

Förenklat kan en utmaning två konsekvenser. Å det ena kan aktören genomföra en serie 

handlingar som resulterar i att aktören bedömer utmaningen som övervunnen. Å det andra 

kan aktören genomföra en serie handlingar som istället resulterar i att aktören bedömer 

utmaningen som misslyckad. I spel kan detta bero på någon form av begränsad resurs, 

såsom en hälsomätare, tid eller drag. Det kan även bero på att spelarens tålamod tar slut och 

att de istället bedömer situation som ”för svår”. I gemenskapen kring spelet Dwarf Fortress 

(2006) uppstod det inofficiella slagordet ”Losing is fun!” (Elliott 2014; Weiner 2011), att det 

är ”roligt att förlora”. Dwarf Fortress är ett spel som inte går att vinna, så slagord uppstod i 

att spelarna upplevde spelet som roligt samtidigt som de visste att de slutligen alltid skulle 

förlora. Detta ledde således till den ovetenskapliga härledningen att ”det är roligt att förlora”. 

Fabian Fischer utvecklade detta slagord vidare med teorin att det beror på systemmotiverade 

aktiviteter (eng: intrinsic motivatiors). Han talar för att misslyckanden är starkt kopplade till 

lärandesituationer, förutsatt att spelets mekanismer presenterar mönster, beteenden eller 

situationer som spelaren kan lära sig från. Detta förutsätter på så sätt att utfallet presenterar 

informativ feedback som spelaren kan använda sig av för att iterera på sin förståelse över 

systemet (Fischer 2016). Spelaren motiveras alltså att fortsätta spela spelet när 

misslyckanden resulterar i lärandesituationer. Denna teori sammanfallar med Kosters 

påstående att begreppen ”lärande” och ”nöje” går att använda synonymt (Koster 2004, s.46). 

                                                        
2 På engenska: “concentration, challenge, player skills, control, clear goals, feedback, immersion and 
social interaction”. 
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2.4.1 Juul om misslyckanden i spel 

Misslyckandets roll i spel var i fokus för en studie som genomfördes 2011 av den danska 

spelforskaren Jesper Juul. Resultatet av hans studie baserades på datan från två 

undersökningar, ett offline-test och ett online-test, med totalt 94 respondenter. De 

deltagande upplevde sig själva som spelvana och 77% spelade spel minst en gång i veckan. I 

studien bad han respondenterna spela igenom ett spel och därefter besvara en enkät med 

frågor. Genom att analysera datan kvalitativt kunde han dra slutsatserna att spelare inte 

strävar efter att misslyckas i spel. Tvärtom visade datan att spelarna inte ville misslyckas, 

men att misslyckanden var något som krävdes för att spelaren skulle känna tillfredsställelse i 

att sedan lyckas (Juul 2011). Misslyckanden framstår därav som en förutsättning för att 

spelaren ska uppleva tillfredsställelse i att lyckas, men ingen vidare forskning finns om 

sambandet mellan antalet misslyckanden och upplevt nöje. 
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3 Problemformulering 

Rule number one isn’t “Make sure it’s a game.” It’s “Make sure it’s fun!” 

Rollings och Morris 2003, s.38. 

Att göra spel handlar om att skapa underhållande, engagerande aktiviteter. Det finns flera 

studier som presenterat nöje som en central del för spel (Sweetser och Wyeth 2005, s.1; 

Ambinder 2009; Schaffer 2013, s.3; Rollings och Morris 2003, s.38), och ytterligare andra 

som presenterat nöje som en närmast självklar konsekvens av att spela spel (Falstein 2005, 

s.71; Hunicke, LeBlanc och Zubek 2004). Nöje är dock ett ”mjukt värde” (Swink 2009, s.82) 

som är svårt att mäta. Det finns därför metoder för att bryta ner begreppet nöje i mer 

användbara begrepp (Hunicke, LeBland och Zubek 2004), tydligare frågeställningar (Schell 

2008, s.389-401) och kvantifierbar data (Gameflow-modellen av Sweetser och Wyeth 2005).  

Det finns forskare och spelutvecklingsföretag som anser att speltestning är det enda legitima 

sättet att bekräfta att ett spel är underhållande (Swink 2009, s.82-84; Schell 2008, s.390). 

Speltestning är något som tillämpats länge i spelutveckling. Det tillämpades exempelvis på  

tidigt 90-tal till utvecklingen av spelet Myst (1993) (Miller 2013), och tillämpades 

fortfarande i utvecklingen av modernare spel, såsom Portal (2007) och Portal 2 (2011) 

(Wolpaw och Faliszek 2012; Remo 2008). Företaget Valve, som bland annat är utvecklare 

och utgivare för den nämnda Portal-serien, nämner speltestning som en central del för sin 

utvecklingsfilosofi (Ambinder 2009).  

Trots att speltestning har tillämpats i spelutveckling länge så är det inte en felfri process. 

Ambinder (2009) anser att speltestningstillfällen har ett flertal problem, i form av att frågor 

kan tolkas felaktigt, att svar kan påverkas av partiskthet, lutningar och objektivtet, och att 

speltestarens relation till den som genomför testet påverkar hur speltestaren presterar 

(Ambinder 2009). Det framstod från detta som att ytterligare förståelse om hur nöje uppstår 

i spel kunde vara en tillgång för spelindustrin, och som något som kunde göra speltestningar 

mer informativa. 

Misslyckanden har bevisats vara något som krävs för att en spelare ska känna 

tillfredsställelse i att lyckas (Juul 2011), men det saknades information om hur 

misslyckanden påverkar spelarnes upplevelse av nöje. Det finns exempelvis ingen 

information om hur antal misslyckanden per utmaning, misslyckanden per tidsenhet eller 

misslyckanden per spel påverkar spelarens upplevelse av nöje. Detta låg som grund för den 

frågeställning som ämnades besvaras under denna studie: 

Vad är sambandet mellan antalet misslyckanden och upplevt nöje hos spelaren i ett 

pusselspel? 

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen genomfördes en undersökning. Till denna undersökning 

konstruerades ett 2D-spel av pusselgenre, specifikt med avsikten att göra det tydligt när 

misslyckanden genomfördes. Efter en spelsession värderades det upplevda nöje med 

Sweetser och Wyeths enkät GameFlow-modell (Sweetser och Wyeth 2005).  

Syftet var att undersöka om det gick att uppmärksamma en korrelation mellan upplevt nöje 

och antal misslyckanden. Denna korrelation kunde exempelvis vara att spelare föredrar att 
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antalet misslyckanden på varje nivå pendlar mellan många och få genom spelets gång (likt 

Schells teori om ”tense and release”, Schell 2008, s.122) eller en linjärt ökande mängd 

misslyckanden per spelnivå genom spelets gång. 

3.1.1 Val av metod 

Flera teorier för nöje och har presenterats. Men det finns få metoder för att att objektivt 

uppskatta och värdera nöje, vilket kan bero på begreppets abstrakta och subjektiva natur. I 

sin bok om speldesign presenterade Schell specifika frågor att ställa till speltestare, och saker 

att observera under speltest för att identifiera element som påverkar spelarens upplevelse av 

nöje, såsom ”Are players ever confused?” och ”What strategies do players find on their own?” 

(Schell 2008, s.392). Denna metod resulterade dock i övergripande information om 

bristande element i spelet, såsom att kontroller är ointuitiva eller att målet med spelet är 

otydligt, och presenterade inte några mätbara värden för spelet. 

Gameflow-modellen, med kriterier som ”players should be able to start playing the game 

without reading the manual” (Sweetser och Wyeth 2005, s.5) presenterade också, likt Schells 

metod, övergripande data för element som påverkade det upplevelse av nöje. Denna modell 

hade dock fördelen att den även värderade respondentens upplevelse av nöje i spelet. Därav 

valdes Gameflow-modellen som metod för att värdera upplevt nöje i undersökningen. 

I gameflow-modellen värderas 36 påståenden, som samtliga tillhör en av åtta element. Ett av 

dessa element är social interaktion. Spelets som konstruerades till denna undersökning 

saknade stöd för social interaktion. Från detta ifrågasattes ifall social interaktion skulle 

inkluderas i enkäten för att uppskatta spelarens upplevelse av nöje. Syftet med Gameflow-

modellen är att identifiera hur spelaren upplever olika element som kan leda till nöje. 

Genom att genomföra Gameflow-modellen i sin helhet går det till exempel att 

uppmärksamma om spelet värderas lågt i tydliga mål eller värderas lågt i utmaning. Från 

detta går det därefter att försöka konkretisera anledningarna till varför spelaren upplever 

utmaningen eller de tydliga målen som sämre än andra element. På samma sätt valdes social 

interaktion att inkluderas i enkäten, eftersom syftet med Gameflow-modellen är att 

identifiera element som resulterar i mindre upplevt nöje jämnfört med andra element. 

Eftersom spelet i undersökningen saknade social interaktion förväntades detta värde vara 

lågt, men skulle kunna visa på intressant data. Genom att inkludera social interaktion 

validerade detta även trovärdigheten i Gameflow-modellen, eftersom elementet förväntades 

värderas lågt. 

3.1.2 Pusselspel 

Spel av olika genrer kan skilja sig avseevärt från varandra, och för att stärka kredibiliteten 

för studien och resultaten bedömdes det lämpligt att avgränsa frågeställningen till spel av en 

specifik genre. Det spel som användes till undersökningen i denna studie var av 

pusselgenren.  

Två spel av realtidsstrategigenren var i fokus när Gameflow-modellen testades och 

verifierades (Sweetser och Wyeth 2005). Gameflow-modellen dock bygger på Flow-teorin 

(Csíkszentmihályi 2003) (Sweetser och Wyeth 2005, s.2-4) och är i grunden inte anpassad 

till någon specifik spelgenre. Sweetser och Wyeth anser istället att komponenterna i Flow-

teorin är universella element för nöje (Sweetser och Wyeth 2005, s.2). Realtidsstrategispel är 

spel som handlar om att hantera resurser (såsom valuta, enheter och byggnader) på en liten 

skala för att åstadkomma ett slutgiltligt mål, såsom att besegra en motståndare (Sweetser 
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och Wyeth 2005, s.11). Detta innebär att spelaren genomför ett stort antal handlingar och 

beslut varje match de spelar. Varje enskilt beslut och handling har en mindre påverkan på 

speltillståndet. Även om spelaren genomfört ett fåtal antal handlingar som resulterade i en 

negativ konsekvens kan matchen fortfarande resultera i en vinst. Det är svårare att avgöra 

om varje enkild handling är ett misslyckande eller inte, och därför ansågs ett spel av 

realtidsstrategigenren vara olämplig för undersökningen. 

Pusselspel beskrevs av Schell som spel med en dominant strategi, det vill säga spel som har 

ett ”rätt svar”. Efter en genomspelning kan en spelare alltså starta om spelet om genomföra 

exakt samma handlingar, eller applicera exakt samma strategi, för att vinna igen. 

Utmaningen i pusselspel blir således att finna den dominanta strategin (Schell 2008, s.209). 

Från detta framgår pusselspel som mer lämplig för undersökningen. Pusselspelet till 

undersökningen konstruerades för att endast ha ett rätt svar. Spelet kunde konstrueras för 

att avvikelser från det rätta svaret skulle resultera i en förlust, vilket gjorde misslyckanden 

tydliga. 

Avgränsning till pusselspel motiverades även med att pussel har generaliserats som en viktig 

del i alla spel, oavsett genre (Koster 2004, s. 34) och att pusselmoment går att inkorporera i 

flera typer av spelgenrer (Schell 2008, s.210). Det finns även ett behov av kvantifierbara 

mätvärden i speltestning till just pusselspel3.  

3.1.3 Urvalsgrupp 

Eftersom denna studie byggde vidare på Juuls studie från 2011 ansågs det lämpligt att denna 

studie skulle ha en liknande urvalsgrupp. I Juuls studie beskrevs respondenterna som 

spelvana (Juul 2011). Därav blev urvalsgruppen för denna studie även spelvana individer. 

Utöver detta önskades respondentpopulationen bestå av lika många kvinnor som män, men 

då kvantitet prioriterades över en jämn könsfördelning bjöds så många som möjligt in att 

delta i undersökningen, oavsett kön. På grund av kontaktnät och tillgänglighet resulterade 

detta i 18 spelvana respondenter i åldersspannet 18-26 år. Könsfördelningen i denna 

respondentpopulation var ej den önskade, med endast 4 (22%) kvinnor. 

3.1.4 Undersökning 

Respondenterna bjöds in för att, var och en, delta i undersökningen. De fick inte på förhand 

någon information utöver att testet beräknades ta 20 minuter och att de under denna period 

skulle få spela ett spel och besvara en mängd frågor. Samtliga observationer genomfördes 

digitalt över internet med delad skärm. Respondenterna spelade alltså från sitt eget hem på 

sin egen dator, och genomspelningen observeras genom skärmdelning på en annan dator på 

annan plats. Respondenterna ställde frivilligt upp efter förfrågan, och inför varje session 

informerades respektive respondent att hon eller han kunde avbryta när som helst under 

testet och att deras prestation och deltagande skulle behandlas anonymt. 

Respondenterna fick spela ett pusselspel som var indelat i flera nivåer. Respondenterna 

introducerades till spelets kontroller, men fick inte några övriga instruktioner om spelet. 

Respondenterna observerades under genomspelning och anteckningar fördes över hur 

många gånger respondenterna misslyckades. En handling räknades som ett misslyckande 

när handling resulterade i att de tillgängliga resurserna inte räckte för att spelarens skulle 

                                                        
3 Pusselspel som hänvisades till i kapitel 3 i samband med speltestning: Portal (2007), Portal 2 (2011) 
och Myst (1993) 
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klara nivån. Detta kunde exempelvis bero på en inkorrekt strategi eller inkorrekt förståelse 

för nivån. 

Efter spelsessionen besvarade respondenterna hur väl deras upplevelse överensstämde med 

påståenden i enkätform. Enkäten bestod av 36 påståenden som samtliga besvarades med en 

värdering mellan 1 och 5, där 1 motsvarade att spelaren inte alls instämde med påståendet 

och 5 att spelaren instämde helt. Dessa värderingar användes för att uppskatta respektive 

respondents upplevelse av nöje i spelet. Enkäten konstruerades på samma sätt som 

Gameflow-modellen (Sweetser och Wyeth 2005), med samma frågor och i samma ordning.  

Det uppleva nöjet värderades även på samma sätt som redogjordes för i rapporten där 

Gameflow-modellen först presenterades (Sweetser och Wyeth 2005). Då respondenterna 

förväntades tala Svenska som modersmål översattes påståendena till Svenska. Subjektet 

”spelaren” byttes ut mot ett pronomen, såsom ”jag” eller ”min”, och tempus i påståendena 

ändrades från futurum till preteritum, exempelvis ”ska uppleva” till ”upplevde”. Sweetser 

och Wyeths påstående ”players should feel a sense of control over the game interface and 

input devices” (2005, s.5) översattes och justerades exempelvis till “Jag hade bra kontroll 

över spelets inputenheter och gränssnitt”. Varje påståenden tillhörde en av de åtta element 

som Sweetser och Wyeth definierade för nöje i spel, vilket resulterade i att värderingarna 

kunde sammanställas och ett genomsnittligt värde för varje element uppskattas. Denna data 

tillsammans med antalet misslyckanden analyserades därefter för att se om eventuella 

samband kunde uppmärksammas. 

3.1.5 Spelartefakt 

Undersökningen var begränsad till spel av pusselgenren. Spelet designades enligt Schells 

principer för pusseldesign, som exempelvis var att spelaren lätt skulle komma igång (Schell 

2008, s.211-219). Andra framträdande egenskaper som var viktiga för spelartefakten var att 

spelet skulle ha ett tydligt mål och att handlingar skulle ge tydlig feedback (Csíkszentmihályi 

2003; Schaffer 2013). 

Det var viktigt att misslyckanden tydligt och lätt skulle kunna observeras under spelets gång. 

Spelet konstruerades därför för att spelaren skulle behöva starta om nivån när hon utförde 

en felaktig handling, snarare än att kunna fortsätta manipulera speltillståndet till dess att 

hon lyckades. Antalet handlingar som spelaren kunde genomföra på varje nivå begränsades. 

Som exempel hade spelaren bara tre drag tillgängligt på en nivå som krävde tre drag för att 

avklaras. När spelaren då utförde en eller fler handlingar fel behövde hon starta om för att 

kunna fortsätta. 

3.2 Metoddiskussion 

Huvudbegreppet för denna undersökning var ”nöje”, vilket är ett begrepp som är svårt att 

bryta ner till en mätbar variabel (Swink 2011; Schell 2008; Sweetser och Wyeth 2005). Detta 

gjorde så att kvantitativa metoder framstod som mindre lämpliga (Robson 2011, s.18). Det 

potentiella sambandet mellan misslyckanden och upplevt nöje hos spelaren i ett pusselspel 

strävade dock efter att vara en objektiv fakta för samtliga pusselspelsspelare, vilket är 

egenskaper som beskriver en studie med en kvantitativ metod (Robson 2011, s.18-19). Under 

studiens pilotstudie testades kriterierna från Gameflow-modellen både i en kvalitativ och en 

kvantitativ metod, i form av intervjufrågor respektive enkätfrågor. Intervjufrågorna visade 

sig mindre lämpliga, då den insamlade datan inte gick att använda som mätbar data. Således 

uteslöts den kvalitativa metoden, och en kvantitativ metod valdes. 
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3.2.1 Val av mätvärden och samband 

Det finns ett oändligt antal egenskaper som kan tas med, och det är bara på 

grundval av inledande frågeställning och erfarenhet som vi kan säkerställa att 

de egenskaper som vi väljer visar sig vara givande för analysen. 

Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 2003, s.220 

I denna undersökning var mätvärdena begränsade till upplevt nöje och antal misslyckanden. 

Genom att jämföra dessa värden kunde potentiella korrelationer uppmärksammas. Dessa 

korrelationen löpte dock risk för att vara kopplade till ett ökänt tredje värde, som kunde stå 

som är den egentliga orsaken till korrelationen (Huck 2012 s.201). I denna undersökning 

kunde detta tredje värde exempelvis vara den tid det tog mellan varje misslyckande eller hur 

svår spelaren upplevde varje nivå att vara. Det fanns många bakgrundsvariabler som kunde 

påverka resultatet, variabler som inte gick att sålla ut fullständigt (Dahmström 2000, s.19; 

Østbye m.fl. 2003, s.239).  

Resultatet kunde dock säga något intressant om kopplingen mellan begreppen oavsett om de 

var ett direkt samband eller samband genom en tredje variabel (Robson 2011, s.124-125). De 

studier och teorier som anser att det finns ett samband mellan misslyckanden och nöje 

påstår bara att misslyckanden behövs för att känna tillfredsställelse i att lyckas, men går ej in 

på sambandet mellan misslyckanden och nöje (Juul 2011; Fischer 2016). I undersökningen 

var det lättare att observera misslyckanden än att uppskatta spelarnas upplevda nöje, 

eftersom misslyckanden direkt framgick genom den spelartefakt som konstruerades till 

undersökningen. I spelindustrin kan utvecklare få övergripande data om spelet de testar, och 

det är vanligt att denna data blir inkorrekt på grund av lutningar, feltolkningar och 

information som inte är objektiv (Ambinder 2009). Med en förståelse för hur misslyckanden 

korrelerar till nöje kan utvecklare se vilken del av spelet som är för svårt eller för lätt, oavsett 

om korrelationen är som ett resultat av en tredje variabel (Robson 2011, s.124-125). 

Resultatet från denna undersökning kunde även potentiellt validera Schells teori om en 

svårighet som pendlar mellan mer och mindre utmanande, och koppla denna teori till antal 

misslyckanden. Denna vetskap skulle då kunna användas för att få ett mätbart och 

observerbart värde att balansera pusselspel efter. 
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4 Genomförande 

4.1 Förstudie och val av verktyg 

Under undersökningen var det viktigt att misslyckanden var tydliga att observera. Eftersom 

pussel har beskrivits som spel med en dominant strategi, det vill säga spel med ett ”rätt svar” 

(Schell 2008, s.209), ansågs spel av denna genren mer lämplig än spel av annan genre. Detta 

gjorde det möjligt att utforma spelet så att endast en sekvens med handlingar kunde 

användas för att klara spelet, och så att avvikelser från denna sekvens resulterade i 

misslyckanden. Spelet designades enligt Schells principer för pusseldesign, som exempelvis 

var att spelaren lätt skulle komma igång (Schell 2008, s.211-219). Spelet designades även för 

att ha ett tydligt mål och att handlingar skulle ge tydlig feedback (Csíkszentmihályi 2003; 

Schaffer 2013). 

Candy Crush Saga (2012) och Hearthstone: Heroes of Warcraft (2014) är spel där hela 

spelbrädet eller spelmiljön är helt synligt, och all viktig information om speltillståndet finns 

tillgänglig i gränssnittet. Dessa spel har endast ett fåtal interaktioner tillgängliga och 

spelaren genomför dessa interaktioner för att förändra speltillståndet ett fåtal gånger per 

nivå eller tur. Dessa spel inspirerade utvecklingen av artefakten som användes i denna 

undersökning. För att göra misslyckanden tydliga att observera konstruerades artefakten 

med en spelmiljö som alltid var helt synlig, med information om speltillståndet tillgängligt i 

gränssnittet och med ett begränsat antal interaktioner per nivå.  

Det fanns flera spelmotorer och programvaror tillgängliga som hade kunnat användas för att 

skapa den funktionalitet som artefakten krävde.  

Unity 5 (Unity Technologies 2005 - 2016) och Unreal Engine 4 (Epic Games, Inc. 1998 - 

2015) är två spelmotorer som går att använda för att utveckla 2D- och 3D-spel. Båda dessa 

spelmotorer har ett användargränssnitt som förenklar användandet, och en 

grunduppsättning med funktionalitet, 3D-modeller och 2D-texturer för att användare ska 

kunna göra enklare spel utan djupare kunskap om programmering eller grafik.  

GameMaker: Studio (YoYo Games 1999 - 2016) är en spelmotor som går att använda för att 

utveckla spel. Motorn har stöd för både 2D- och 3D-spel, men är inte lika optimerad och 

kraftfull som Unity 5 (Unity Technologies 2005 - 2016) och Unreal Engine (Epic Games, 

Inc. 1998 – 2015). Istället har GameMaker: Studio (YoYo Games 1999 - 2016) ett enkelt 

gränssnitt som möjliggör snabb iterering. 

Eftersom artefakten till undersökningen inte krävde någon avancerad teknologi eller 

krävande funktionalitet prioriterades istället iterationsmöjligheter och därför valdes 

GameMaker: Studio (YoYo Games 1999 - 2016). 

4.2 Övergripande beskrivning av spelartefakt 

Spelet är av pusselgenre och spelas med pekdonet. Illustrationen nedan visar en skärmdump 

från spelet (figur 3). 
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 Skärmdump från artefakt Figur 3

Spelet implementerades i utvecklingsverktyget GameMaker: Studio (YoYo Games 1999 - 

2016) och var specifikt utvecklad för denna undersökning. Spelet spelas en nivå åt gången, 

med målet att fylla en yta med färgade rutor (se den ljusblå ytan i figur 4). När hela ytan är 

fylld avancerar spelet till sin nästa nivå. 

 

 En andra skärmdump från artefakt Figur 4

Genom att klicka på spelytan färgas det område som pekdonet är placerat över till en annan 

färg. Rutorna färgas om i ett förbestämt mönster, såsom en kvadrat (med totalt 4 rutor)  eller 

ett kors (med totalt 5 rutor), beroende på nivå. Varje nivå har ett maximalt tillåtet antal drag. 

Denna gräns visas i överkant på skärmen. Om ytan ej blivit färgad när dragen är slut krävs 

en omstart av nivån. Det är i dessa tillfällen som misslyckanden observeras. Figur 5 nedan 

illustrerar en exempellösning för den första nivån till spelet. 
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 Exempellösning till första pusslet Figur 5

Nedan följer en beskrivning av utvecklingsprocessen, med designval som gjorts under 

utvecklingens gång. 

4.3 Utvecklingsprocess 

Utvecklingen av spelet hade ett tydligt mål från start: det skulle vara tydligt att mäta antal 

misslyckanden, och att spelet behövde vara någorlunda underhållande för att resultatet 

skulle kunna påvisa skillnader i upplevt nöje beroende på antal misslyckanden. Spelet och 

enkätfrågorna utvecklades och testades i mer avslappnade miljöer, såsom i Högskolan i 

Skövdes läromiljöer och datasalar, och i respondenternas hem. Från detta kunde brister 

identifieras och åtgärdas. Därefter genomfördes även en mer strukturerad och formell 

pilotstudie för att testa spelets och enkätfrågornas användbarhet.  

4.3.1 Designprinciper 

I kapitel 3 lyftes antalet misslyckanden fram som en viktig variabel för studien. Det blev 

därav viktigt att antalet misslyckanden var lätt att observera och knyta till en nivå i spelet. 

Nivåerna i spelet gick att klara på mellan 1 och 6 interaktioner, och en felaktigt placerad 

formation med rutor var tillräckligt för att antalet tillåtna drag ej skulle räcka till att klara 

nivån utan en omstart. En designerad knapp i spelets gränssnitt användes för att starta om 

nivån. Detta innebar att en felplacerad formation med rutor var tillräckligt för att en nivå ej 

skulle gå att klara utan en omstart. Detta gjorde att misslyckanden var enkla att observera. 

Implementationen av spelet testades löpande på studenter på Högskolan i Skövde, studenter 

i åldern 20-28 som var bekanta med spel och i någon utsträckning var involverade eller 

utbildade i spelutveckling. Dessa tester genomfördes mer informellt och avslappnat för att få 

återkoppling och förbättringsförslag på spelet, men de visade även på att antalet 

misslyckanden lätt gick att observera under spelsessioner. Gällande spelets 

underhållningsfaktor fanns riktlinjer att följa till design av spel och pussel. Några 

återkommande principer var att spelet skulle vara lätt att lära (Schell 2008, s.211; Heineman 

2015, s.27; Pardo 2010), att målet med spelet skulle vara lätt att förstå (Schell 2008, s.212; 
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Csíkszentmihályi 2003; Schaffer 2013) och att spelet gradvis ska bli mer utmanande (Schell 

2008, s.215; Linehan, Bellord, Kirman, Morford och Roche 2014). 

4.3.2 Vägval 

Under utvecklingen av spelet uppenbarade sig ett vägval gällande möjligheten att hoppa över 

pussel eller inte. Detta var ett vägval som även Jesper Juul nämnde i sin artikel (Juul 2011) 

och han refererade till Eric Zimmerman och Catherine Herdlick som beskrev att: med en 

utförlig inlärningskurva hade en spelare potentiellt kunna uppleva spelet som för enkelt, och 

vilja hoppa till ett senare stadie i spelet (Juul 2011). Om spelaren gavs möjligheten att hoppa 

över en nivå skulle detta visa på ett exakt tillfälle som spelaren inte längre ville spela nivån 

(Swink 2009), men å andra sidan hade detta blivit en störvariabel för observationen av 

antalet misslyckanden per nivå (Dahmström 2000, s.19; Østbye m.fl. 2003, s.239). Eftersom 

mängden misslyckanden var en variabel som var viktigare för studien än spelarens egna lust 

att fortsätta spela spelet inkluderades inte möjligheten att hoppa över pussel i spelartefakten. 

4.3.3 Inkludering av feedback i spelartefakten 

Feedback i form av audiell och visuell bekräftelse på en handling, samt animationer för att 

leda uppmärksamhet var inte något som påverkade spellogiken, men det påverkade 

spelarens upplevelse av nöje i spel (Sweetser och Wyeth 2005). Därför implementerades 

enklare feedback i form av programmerade animationer och ljud i spelartefakten. Nedan 

följer en beskrivning av dessa. 

När en formation med rutor placerades på spelytan spelades ett bekräftelseljud och en kort 

programmerad animation på de placerade formationen med rutor. Animationen och ljudet 

varade kortare än en sekund, och dessa existerade för att förtydliga förändringen i 

speltillståndet. Rörelsen i animationen drog spelarens uppmärksamhet till sig (Ware 2008, 

s.36), vilket hjälpte spelaren att uppmärksamma att en förändring i speltillståndet hade 

skett. Ljudet användes som feedback för att bekräfta händelsen och blev ett sätt att förtydliga 

när en handling genomförts eller inte, vilket även underlättade för spelarens inlärning 

(Collins 2013, s.32-33). Denna feedback på genomförd handling var även ett av elementen 

för upplevt nöje i GameFlow-modellen (Sweetser och Wyeth 2005); ”Jag fick direkt feedback 

på mina handlingar i spelet”. 

4.4 Pilotstudie 

Genom utvecklingen av spelartefakten testades den informellt, med resultat som styrde 

utvecklingen. När den första versionen av artefakten och frågorna hade färdigställts 

genomgick dessa även ett mer formellt test, en pilotstudie. Denna pilotstudie genomfördes 

med syftet att identifiera brister i artefakten och i frågorna. De informella testerna 

involverade flera respondenter, samtliga i åldersspannet 20-28, spelutvecklare eller 

spelkunniga och bosatta i i Skövde. Pilotstudien involverade 6 respondenter i samma 

urvalsgrupp, och utfördes med en mer strukturerad metod och ett formellt utförande. 

Pilotstudien genomfördes på samma sätt som en riktig undersökning hade genomförts, med 

tillhörande artefakt och frågor. Undersökningens utformning visade sig i ett tidigt stadie ha 

för- och nackdelar med att genomföras med en kvalitativ och en kvantitativ metod (se kapitel 

3.2 Metoddiskussion). Av denna anledning genomfördes pilotstudien i två omgångar. I båda 

omgångarna presenterades nivåerna i spelartefakten i en slumpad ordningsföljd, vilket är 

något som diskuteras vidare i slutet av detta kapitel. 
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4.4.1 Pilotstudie för att testa en kvalitativ metod, genom intervjufrågor 

I den första omgången testades en kvalitativ metod, genom intervjufrågor. Dessa 

intervjufrågor går att finna i appendix A – Intervjufrågor. Resultatet från pilotstudien kan 

ses i tabellen nedan (tabell 1). Observera att nivåerna mellan nivå 5 och 13 var i slumpad 

ordning, och inte är samma från respondent till respondent. 

Tabell 1 Resultat från första versionen. 

 

Respondent 1 (tabell 1) kände sig generellt stressad över att bli observerad. Respondenten 

förstod snabbt målet med pusslen och beskrev strukturen på spelet som rörig, p.g.a. en 

svårighetsgrad som drastiskt förändrades från nivå till nivå. 

Respondent 2 (tabell 1) beskrev spelet som lättsam underhållning. Respondenten förstod 

målet med pusslen snabbt och beskrev strukturen som bra. Respondenten blev störd av sitt 

headset som satt obekvämt. 

Respondent 3 (tabell 1) beskrev spelet som enkelt och roligt. Respondenten förstod målet 

med pusslen snabbt och beskrev strukturen som bra, men den totala längden på spelet som 

lite för kort. 

Pilotstudien visade på att en det gick att observera en skillnad i upplevt nöje och antal 

misslyckanden. Respondent två och tre hade ett lågt antal misslyckanden utspridda över 

flera nivåer. De beskrev spelet som lättsamt och roligt. Respondent ett hade däremot ett 

större antal misslyckanden, specifikt på nivå 8 och 11, och respondent ett var även den som 

beskrev spelet som minst roande. Pilotstudien visade dock på brister i intervjufrågorna, som 

inte kunde tolkas objektivt. Av denna anledning justerades dessa till enkätfrågor, för att följa 

samma utformning som GameFlow-modellen (Sweetser och Wyeth 2005). 
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4.4.2 Pilotstudie för att testa en kvantitativ metod, genom enkätfrågor 

Efter uppmärksammade brister i intervjufrågorna justerades dessa för att följa GameFlow-

modellen och presenteras i enkätform. De justerade frågorna går att finna i appendix B – 

Justerade enkätfrågor. En uppföljning genomfördes med de nya enkätfrågorna och tre nya 

testpersoner. Resultatet kan ses i tabellen nedan (tabell 2). 

Tabell 2 Resultat av andra version. 

 

Värdena som går att se i tabellen (tabell 2) är beräknade på samma sätt som i artikeln där 

Gameflow-modellen först presenterades (Sweetser och Wyeth 2005). 

Respondent 1 (tabell 2) hade, med undantag för två inledande misslyckanden, inga 

felplacerade block eller misslyckanden alls, och var även den som enligt Gameflow-modellen 

upplevde minst nöje. Värdet som visas i tabell 2 motsvarar respondentens genomsnittliga 

svar för respektive element, det vill säga genomsnittet av hur väl de instämde på var och en 

av de 36 påståendena i varje tillhörande kategori.   

Respondent 2 (tabell 2) hade ett större antal misslyckanden utspridda över flera nivåer i 

jämförelse med respondent 1, och hade ett högre värde för upplevt nöje på alla element 
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förutom feedback och social interaktion. Det var även respondent 2 som enligt Gameflow-

modellen upplevde mest totalt nöje i spelet. 

Respondent 3 (tabell 2) hade betydligt fler antal misslyckanden än respondent 1 och 2. 

Misslyckandena var utspridda över flera nivåer, men hade två avvikande toppar på nivå 9 

och 10 i sin genomspelning. Respondenten satt ett betydligt lägre värde på utmaningsnivån 

än respondent 1 och 2. 

De uppdaterade frågorna, som istället presenteras i enkätform, gav två tydligt mätbara 

värden som gick att analyseras och jämföra. Enkätformatet minskade problematiken med 

objektivitet och tolkningsfrågor.  

I de två omgångarna av pilotstudien slumpades följdordningen av nivåerna i spelet. Detta 

var för att ge större skillnad i spelarnas mängd misslyckanden. Detta visade sig dock försvåra 

tolkningen av datan och skapade en störvariabel som förminskade reliabiliteten i resultatet. 

En variant med två uppsättningar av nivåstrukturer övervägdes, en med en linjärt ökande 

svårighetsgrad och en med en pendlande svårighetsgrad. Detta hade dock besvarat frågan 

om spelaren föredrar en pendlande svårighetsgrad eller en linjärt ökande svårighetsgrad och 

uteslutit andra möjliga konstellationer, samtidigt som analysen av datan kvarstod som 

svårtolkad. Istället genomfördes studien med en version av spelet som samtliga deltagare 

spelade, vilket resulterade i tydligare data som visade på tydliga trender och från vilken mer 

tillförlitliga slutsatser kunde dras. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Totalt 18 respondenter genomförde 

undersökningen och några slutsatser kunde dras från den data som undersökningen 

resulterade i. Respondenterna kontaktades genom personliga tillfrågningar och genom 

utannonseringar på sociala medier. 

Respondentpopulationen bestod av individer i åldersspannet 18-26, samtliga med god 

spelvana. 11 av de 18 respondenterna var involverade i spelutveckling, men datan visar inte 

på någon märkbar skillnad mellan dessa individer och de som inte var involverade i 

spelutveckling. Både åldersspann och spelvana motsvarade den urvalsgrupp studien ämnade 

undersöka. Könsfördelningen motsvarar dock inte den urvalsgrupp som studien ämnade 

undersöka med endast 4 deltagande kvinnor (22%). Kvantitet prioriterades över en jämn 

könsfördelning, och därav tillfrågades så många som möjligt. P.g.a. tillgänglighet och 

kontaktnät resulterade detta i att fler män än kvinnor hade möjlighet att delta. En jämn 

könsfördelning hade varit att föredra. 

5.1 Presentation av undersökning 

Majoriteten av det förberedande arbetet och pilotstudien genomfördes i Skövde i området 

runt Högskolan i Skövde. Undersökningen genomfördes däremot digitalt där 

genomspelningen observerades med skärmdelningen från respondentens privata dator. 

Observatören befann sig i Malmö, medan respondenterna huvudsakligen befann sig på olika 

platser i Västra Götalands län, med flest deltagare i Skövde. Respondenterna fick själva välja 

en tid som bäst passade deras schema. Inför en session informerades respondenterna om att 

undersökningen skulle ta mellan 10 och 20 minuter, och att de under sessionen skulle få 

spela ett spel och därefter besvara en mängd frågor. De informerades även om att de kunde 

avbryta testet när som helst och att deras deltagande och prestation skulle vara helt 

anonymt. 

Samtliga sessioner inleddes med en kort genomgång av vilka inputenheter spelet krävde och 

ett upprepande av sessionens upplägg; en spelsession följt av en frågeenkät. Under 

spelsessionen fick respondenterna spela i sin egna takt under tyst observation tills de var 

klara med spelet. Efter spelsessionen fick varje respondent i lugn och ro besvara en digital 

enkät som hade strukturerats upp enligt Sweetser och Wyeths Gameflow-modell för att 

uppskatta deras upplevda nöje. 

5.2 Resultat 

I sin rapport där Sweetser och Wyeth redogör för Gameflow-modellen jämför de hur två spel 

presterade i varje av de 8 element som modellen består av, innan de slutligen jämför det 

totala värdet för spelen. I denna studie har den insamlade datan analyserats på samma sätt, 

men även utifrån fördelningen av antal misslyckanden. I detta kapitel presenteras resultatet 

för samtliga av dessa datasammanställningar. En fullständig datasammanställning går att 

finna i bilaga 1 – Datasammanställning. 
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5.2.1 Antal misslyckanden per respondent och genomsnittligt upplevt nöje 

Tabell 3 Antal misslyckanden för varje respondent 

 

 

Tabell 4 Genomsnittligt upplevt nöje per element 

  

  
Element i Gameflow-
modellen 

Medelvärde Median Standardavvikelse 

Koncentration 4.21 4.33 0.46 

Utmaning 3.53 3.75 0.62 

Skicklighet 4.18 4.14 0.35 

Kontroll 4.21 4.33 0.64 

Tydliga mål 4.11 4 0.65 

Feedback 4.04 4.33 0.83 

Inlevelse 3.58 3.7 0.79 

Social Interaktion 2.12 2 1.11 

Total 3.76 3.7 0.31 
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Tabellerna på föregående sida visar hur många gånger varje respondent misslyckades genom 

spelets gång (tabell 3) och det genomsnittliga upplevda nöjet per element som Gameflow-

modellen resulterade i (tabell 4). Antalet misslyckanden för respondenterna låg inom 

intervallet 3 till 38, med ett medelvärde på 15.61 misslyckanden per respondent och en 

median på 12 misslyckanden. Det genomsnittliga upplevda nöjet för spelet enligt Gameflow-

modellen var 3.76 av 5 (75.2%), med en standardavvikelse på 0.31.  

Denna övergripande data presenteras för att ge en kontext till de kapitel och tabeller som 

följer. I följande kapitel redogörs sambandet mellan antalet misslyckanden och 

respondenternas värderingar i de åttan olika kategorierna för nöje som finns i Gameflow-

modellen. Från datan kunde även trendlinjer beräknas, för att ge en med övergripande 

uppfattning om förhållandet mellan elementet och antalet misslyckanden. 

5.2.2 Sambandet mellan upplevelse av koncentration och antal 
misslyckanden 

Tabellen nedan (tabell 5) visar hur varje respondent värderade sin upplevelse av 

koncentration, och hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Den upplevda koncentrationen hade en genomsnittlig värdering på 4.21 enligt 

respondenternas svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom 

intervallet 2.83 till 5.0. 

Trendlinjen för koncentrationen visar på att spelaren tappar sin koncentration ju fler gånger 

en hon misslyckas, vilket syns tydligast på den respondent som misslyckades näst flest 

gånger.  

Tabell 5 Sambandet mellan upplevelsen av koncentration och antal misslyckanden 
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5.2.3 Sambandet mellan upplevelsen av utmaning och antal misslyckanden 

Tabellen nedan (tabell 6) visar hur varje respondent värderade sin upplevelse av utmaning, 

och hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Den upplevda utmaningen hade en genomsnittlig värdering på 3.53 enligt respondenternas 

svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom intervallet 2.25 till 

4.75. 

Trendlinjen för utmaningen visar på att utmaningen värderades som högst vid intervallet 

runt 19 till 24 antal misslyckanden, och att de respondenter som misslyckades fler eller färre 

gånger än detta intervall upplevde utmaningen som sämre. 

Tabell 6 Sambandet mellan upplevelsen av utmaning och antal misslyckanden 
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5.2.4 Sambandet mellan upplevelsen av skicklighet och antal misslyckanden 

Tabellen nedan (tabell 7) visar hur varje respondent värderade sin upplevelse av skicklighet, 

och hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Respondenternas upplevelse av skicklighet hade en genomsnittlig värdering på 4.18 enligt 

respondenternas svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom 

intervallet 3.57 till 4.86. 

Trendlinjen för respondenternas upplevelse av skicklighet visar på att spelarna upplevde sin 

skicklighet som högre, ju fler gånger spelaren misslyckas. Spridningen på datan gör dock 

denna trendlinje svår att uppmärksamma med blotta ögat, och kan vara inkorrekt. 

Tabell 7 Sambandet mellan upplevelsen av skicklighet och antal misslyckanden 
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5.2.5 Sambandet mellan upplevelsen av kontroll och antal misslyckanden 

Tabellen ovan (tabell 8) visar hur varje respondent värderade sin upplevelse av kontroll, och 

hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Respondenternas upplevelse av kontroll hade en genomsnittlig värdering på 4.21 enligt 

respondenternas svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom 

intervallet 2.67 till 5.0. 

Trendlinjen för respondenternas upplevelse av kontroll visar en kraftigare nedgång ju fler 

gånger respondenten misslyckades genom spelets gång. 

Tabell 8 Sambandet mellan upplevelsen av kontroll och antal misslyckanden 
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5.2.6 Sambandet mellan upplevelsen av tydliga mål och antal misslyckanden 

Tabellen nedan (tabell 9) visar hur varje respondent värderade sin upplevelse av tydliga mål, 

och hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Respondenternas upplevelse av tydliga mål hade en genomsnittlig värdering på 4.11 enligt 

respondenternas svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom 

intervallet 3.0 till 5.0. 

Trendlinjen för upplevelsen av tydliga mål visar på att tydligheten i målen var som sämst i 

intervallet runt 20 till 26 antal misslyckanden, och att de som misslyckades fler eller färre 

gånger än det upplevde mer tydlighet för mål. Spridningen på datan gör dock denna 

trendlinje svår att uppmärksamma med blotta ögat, och kan vara inkorrekt. 

Tabell 9 Sambandet mellan upplevelsen av tydliga mål och antal misslyckaden 
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5.2.7 Sambandet mellan upplevelsen av feedback och antal misslyckanden 

Tabellen nedan (tabell 10) visar hur varje respondent värderade sin upplevelse av feedback, 

och hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Respondenternas upplevelse av feedback hade en genomsnittlig värdering på 4.04 enligt 

respondenternas svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom 

intervallet 2.0 till 5.0. 

Trendlinjen upplevelse av feedback visar på att feedbacken upplevdes som bäst i intervallet 

runt 20 till 26 antal misslyckanden, och att de som misslyckades fler eller färre gånger än det 

upplevde sämre feedback. 

Tabell 10 Sambandet mellan upplevelsen av feedback och antal misslyckaden 
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5.2.8 Sambandet mellan upplevelsen av inlevelse och antal misslyckanden 

Tabellen nedan (tabell 11) visar hur varje respondent värderade sin upplevelse av inlevelse i 

spelet, och hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Den upplevda inlevelsen hade en genomsnittlig värdering på 3.58 enligt respondenternas 

svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom intervallet 2.2 till 

5.0. 

Trendlinjen för inlevelsen visar på att inlevelsen var som lägst i intervallet runt 10 till 20 

antal misslyckanden, och att det som misslyckades färre eller fler gånger än det upplevde 

mer inlevelse. Denna trendlinje tyder även på en ökning i upplevt nöje ju fler gånger 

respondenterna misslyckades. 

Tabell 11 Sambandet mellan upplevelsen av inlevelse och antal misslyckanden 
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5.2.9 Sambandet mellan upplevelsen av social interaktion och antal 
misslyckanden 

Tabellen nedan (tabell 12) visar hur varje respondent värderade sin upplevelse av social 

interaktion, och hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Det sociala interaktionen hade en genomsnittlig värdering på 2.19 enligt respondenternas 

svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom intervallet 1.0 till 

4.33. 

Trendlinjen för den sociala interaktionen visar på att den var som bäst i intervallet runt 20 

till 26 antal misslyckanden, och att det som misslyckades färre eller fler gånger än det 

upplevde den sociala interaktionen som sämre.  

Tabell 12 Sambandet mellan upplevelsen av social interaktion och antal misslyckanden 
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5.2.10 Sambandet mellan upplevt nöje och antal misslyckanden 

Tabellen nedan (tabell 13) visar hur varje respondent värderade det totala nöjet i relation till 

hur många gånger respektive respondent misslyckades genom spelet. 

Det upplevda nöjet från spelet hade en genomsnittlig värdering på 3.76 enligt 

respondenternas svar på Gameflow-modellen. Värderingen för respondenterna låg inom 

intervallet 3.34 till 4.37. 

Trendlinjen för det upplevda nöjet visar på att det upplevda nöjet var som högst för de 

respondenter som hade ett totalt antal misslyckanden runt intervallet 18 till 24 

misslyckaden. Detta syns tydligast på tre av de respondenter som misslyckades mellan 20 

och 26 gånger genom testet, som värderade det totala nöjet betydligt högre än de andra 

respondenterna. 

Tabell 13 Hur det upplevda nöjet påverkades av antalet misslyckanden 
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5.2.11 Hur många gånger respondenterna i genomsnitt misslyckades på varje 
nivå 

Tabellen nedan (tabell 14) visar det genomsnittliga antalet gånger respondenterna 

misslyckades på varje nivå genom spelet. Varje spelare misslyckades i genomsnitt 1.2 gånger 

på varje nivå. Spelets sista nivå (nivå 13) hade högst genomsnittligt antal, med i genomsnitt 

3.27 misslyckanden per respondent. Nivå 6, 8 och 9 hade lägst genomsnittligt antal 

misslyckanden, där ingen av respondenterna misslyckades. Det högsta antalet 

misslyckanden som en respondent gjorde på samma nivå var 15, och var på spelets sista nivå. 

Tabell 14 Genomsnittlig fördelning av antal misslyckanden på spelets nivåer 

 

Det genomsnittliga antalet misslyckanden visar på att spelets första nivåer och sista nivåer 

var de nivåer som respondenterna misslyckades flest gånger på, och att nivåerna i mitten av 

spelet var de nivåer som respondenterna misslyckades minst på. 

Denna data delades in i tre kategorier: de respondenter som upplevde ett genomsnittligt 

totalt nöje över 4.0 (tabell 15 och tabell 16), de respondenter som upplevde ett genomsnittligt 

totalt nöje under 3.5 (tabell 19 och tabell 20) och de respondenter som upplevde ett 

genomsnittligt totalt nöje mellan 3.5 och 4.0 (tabell 17 och tabell 18). 
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Tabell 15 Genomsnittligt antal misslyckanden per nivå, för respondenter med ett upplevt 

nöje över 4.0 

 

Tabell 16 Genomsnittligt antal misslyckanden per nivå, för respondenter med ett upplevt 

nöje över 4.0 

Nivå Genomsnittligt antal 

misslyckanden per nivå 

Förändring från 

föregående nivå 

1 2.25  

2 4.5 +2.25 

3 1 -3.5 

4 0.25 -0.75 

5 0 -0.25 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

10 0.75 +0.75 

11 1.75 +1 

12 2.25 +0.5 

13 5.25 +3 

Total 1.38 1.0 



 32 

Tabell 17 Genomsnittligt antal misslyckanden per nivå, för respondenter med ett upplevt 

nöje mellan 3.5 och 4.0. 

 

Tabell 18 Genomsnittligt antal misslyckanden per nivå, för respondenter med ett upplevt 

nöje mellan 3.5 och 4.0 

Nivå Genomsnittligt antal 

misslyckanden per nivå 

Förändring från 

föregående nivå 

1 1.9  

2 1 -0.9 

3 1.1 +0.1 

4 1.5 +0.4 

5 0 -1.5 

6 0 0 

7 0.2 +0.2 

8 0 -0.2 

9 0 0 

10 2.1 +2.1 

11 1.1 -1 

12 2 +0.9 

13 3.1 +1.1 

Total 1.08 0.7 
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Tabell 19 Genomsnittligt antal misslyckanden per nivå, för respondenter med ett upplevt 

nöje under 3.5. 

 

Tabell 20 Genomsnittligt antal misslyckanden per nivå, för respondenter med ett upplevt 

nöje under 3.5 

Nivå Genomsnittligt antal 

misslyckanden per nivå 

Förändring från 

föregående nivå 

1 1.75  

2 2 +0.25 

3 2.25 +0.25 

4 0.5 -1.75 

5 0.5 0 

6 0 -0.5 

7 0.75 +0.75 

8 0 -0.75 

9 0 0 

10 3.75 +3.75 

11 0 -3.75 

12 4 +4 

13 1.75 -2.25 

Total 1.33 1.5 
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Tabell 15, 17 och 19 visar hur många gånger respondenterna i genomsnitt misslyckades på 

varje nivå i spelet. Tabell 15 visar endast data från respondenter som hade ett värderat 

upplevt nöje över 4.0. Tabell 17 visar endast data från respondenter som hade ett värderat 

upplevt nöje  mellan 3.5 och 3.0. Tabell 19 visar endast data från respondenter som hade ett 

värdetat upplevt nöje under 3.5.  

Tabell 16, 18 och 20 visar med siffror hur många gånger respondenterna i genomsnitt 

misslyckades på varje nivå i spelet. Dessa tabeller visar även hur det genomsnittliga antalet 

misslyckanden förändrades i jämförelse med föregående nivå, och den totala genomsnittliga 

förändringen per nivå. En ökning i antal misslyckanden jämfört med föregående nivå har 

markerats med grönt, och en minskning i antal misslyckanden jämfört med föregåender nivå 

har markerats med rött.  

I tabellen för de respondenter som hade ett genomsnittligt totalt upplevt nöje över 4.0 (tabell 

15) minskar och ökar det genomsnittliga antalet misslyckanden per nivå gradvis. Antalet 

misslyckanden var högst på spelets andra samt sista nivå, och var som lägst under spelets 

mittsektion. Från tabell 16 går det att avläsa att antalet misslyckanden i genomsnitt ökade 

eller miskade med 1 mellan varje nivå. Den kraftigaste ändringen i antal misslyckanden 

inträffade mellan nivå 2 och 3, då det genomsnittliga antalet misslyckanden minskade med 

3.5. 

I tabellen för de respondenter som hade ett genomsnittligt totalt upplevt nöje mellan 3.5 och 

4.0 (tabell 17) förändrades också antalet misslyckanden gradvis från nivå till nivå, men hade 

två avvikande ökningar i antal misslyckanden på nivå 4 och nivå 10. Från tabell 18 går det att 

avläsa att antalet misslyckanden i genomsnitt ökade eller minskade med 0.7 mellan varje 

nivå. Den kraftigare ändringen i antal misslyckanden inträffade mellan nivå 9 och 10, då det 

genomsnittliga antalet misslyckanden ökade med 2.1. 

I tabellen för de respondenter som hade ett genomsnittligt totalt upplevt nöje under 3.5 

(tabell 19) ökar och minskar antalet misslyckanden kraftigt från nivå 9 till nivå 13. Nivå 10 

och nivå 12 var de nivåer som respondenterna i genomsnitt misslyckades flest gånger på. På 

nivå 9 och nivå 11, det vill säga nivåerna innan nivå 10 respektive 12, misslyckades ingen 

respondent i denna kategori på. Från tabell 20 går det att avläsa att antalet misslyckanden i 

genomsnitt ökade eller minskade med 1.5 mellan varje nivå. De kraftigaste ändringarna 

inträffade mellan nivå 9 och 10, mellan 10 och 11 och mellan 11 och 12, där det 

genomsnittliga antalet misslyckanden ökade med 3.75, minskade med 3.75 respektive ökade 

med 4. Samtliga av dessa tre förändringar i antal misslyckanden är kraftigare än samtliga 

förändringar som går att avläsa i tabell 18 och tabell 16, det vill säga för de respondenter som 

upplevde mer nöje. 

5.3 Analys 

I föregående kapitel (kapitel 5.2 Resultat) presenterades resultatet av undersökningen. Från 

datan framgår det att det kan finnas samband mellan upplevt nöje och antal misslyckanden i 

pusselspel. 

Datan tyder på att av nöje från koncentration och kontroll kan minska ju fler gånger 

respondenten misslyckas, medan upplevelsen av nöje från skicklighet kan öka ju fler gånger 

respondenten misslyckas. 
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Datan tyder på att upplevelsen av nöje från utmaning, feedback och social interaktion kan ha 

ett optimalt antal misslyckanden, eller ett intervall för antal misslyckanden, som resulterar i 

mest upplevt nöje, medan upplevelsen av nöje från tydliga mål och inlevelse, tvärtom, har ett 

intervall där spelarna upplever minst nöje. 

I tabellen nedan (tabell 21) sammanfattas dessa samband. 

Tabell 21 Sambandet mellan antal misslyckanden och elementen i Gameflow-modellen 

Element i 

Gameflow-modellen 

Samband med antal misslyckanden 

Koncentration Spelaren tappar potentiellt sin koncentration ju fler gånger hon 

misslyckas, vilket kan leda till mindre upplevt nöje. 

Utmaning Spelnivåer har potentiellt ett intervall för antal misslyckanden 

som resulterar i att spelaren upplever utmaningen som bäst 

lämpad, vilket kan leda till mer upplevt nöje. 

Skicklighet Ett ökat antal misslyckanden kan potentiellt leda till att spelaren 

upplever sig själv som mer skicklig när hon väl lyckas, vilket kan 

leda till mindre upplevt nöje. 

Kontroll Ju fler gånger spelaren misslyckas, desto sämre kontroll upplever 

spelaren sig ha över spelet. Detta kan leda till mindre upplevt 

nöje. 

Tydliga mål Spelnivåer har potentiellt ett intervall för antal misslyckanden 

som resulterar i att spelaren mister sin uppfattning om spelets 

mål. Detta kan leda till mindre upplevt nöje. 

Feedback Spelnivåer har potentiellt ett intervall för antal misslyckanden 

som resulterar i att spelaren upplever feedback som bäst, vilket 

kan leda till mer upplevt nöje. 

Inlevelse (Immersion) Spelnivåer har potentiellt ett intervall för antal misslyckanden 

som resulterar i att spelaren lever sig in mindre i spelet. Detta kan 

leda till mindre upplevt nöje. 

Social interaktion Spelnivåer har potentiellt ett intervall för antal misslyckanden 

som resulterar i att spelaren upplever den sociala interaktionen 

som bäst lämpad, vilket kan leda till mer upplevt nöje. 

Total Spelnivåer har potentiellt ett intervall för antal misslyckanden 

som resulterar i att spelaren upplever mer nöje. 

 

Datan som redogjordes i kapitel 5.2.11 ”Fördelning på antal misslyckanden genom spelet och 

dess påverkan på nöje” tyder på att förändringen i antalet misslyckanden från nivå till nivå 

kan påverka hur spelaren upplever spelet. I tabell 16 går det att avläsa att de respondenter 

som upplevt mest nöje hade 4 sektioner där antalet misslyckanden konsekvent minskade 
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eller ökade. Mellan nivå 1 och 2 ökade antalet misslyckanden. Därefter minskade antalet 

misslyckanden för varje nivå från nivå 2 till nivå 5. Mellan nivå 5 och nivå 9 stannade antalet 

misslyckanden på 0. Slutligen ökade antalet misslyckanden för varje nivå mellan nivå 9 och 

nivå 13. Detta skiljer sig från datan från tabell 18 och tabell 20, där antalet misslyckanden 

mer frekvent bytte mellan att öka och minska mellan nivåer. De respondenter som upplevde 

minst nöje hade även en sektion i spelet där det genomsnittliga antalet misslyckanden 

alternerade mellan att öka kraftigt och minska kraftigt från nivå till nivå. Från detta kan två 

potentiella teorier formuleras: 

Datan tyder på att spelare potentiellt upplever mer nöje när antalet misslyckanden 

konsekvent minskar eller ökar flera nivåer i rad, snarare än när antalet misslyckanden 

frekvent byter mellan att öka och minska mellan varje nivå. 

Datan tyder på att spelare potentiellt upplever mindre nöje när antalet misslyckanden 

kraftigt ökar och minskar från nivå till nivå, i flera nivåer i rad. 

År 2008 skrev Schell att spelaren upplever mest nöje i situationer som följer ett pendlande 

mönster (Schell 2008, s.122), med mer utmanande sektioner följt av mindre utmanande 

sektioner. Datan från denna undersökning  motsäger inte denna teori, men visar på att detta 

pendlande mönster förändras gravis över flera nivåer, vilket sammanfaller med en av Schells 

designprinciper för pusselspel; att spelet gradvis ska öka i utmaning (Schell 2008, s.215). 

Csíkszentmihályis teori om flow kräver att aktivitetens utmaning motsvarar utövarens 

handlingsförmåga (Csíkszentmihályi 2003, s.77). Hans teori saknar dock en koppling till vad 

detta skulle ha för effekt på misslyckanden. Csíkszentmihályis teori om flow tillsammans 

med Schells teori om gradvisa förändringar leder dock till antagandet att spelarens 

handlingsförmåga kommer förbättras ju mer tid aktören ägnar åt aktiviteten. Studien kan 

således styrka Fischers teori om intrinsic motivators (Fischer 2016), att misslyckanden är 

vad som motiverar spelaren att fortsätta spela, förutsatt att den motsvarar spelarens 

handlingsförmåga. Vad spelarens handlingsförmåga är kan dock anses svårdefinierat. Denna 

studie tyder dock på att den handlingsförmåga spelaren själv upplever sig ha kan bero på 

spelarens senaste erfarenheter med aktiviteten. Spelaren jämför sin egen prestation med sin 

senaste erfarenhet, det vill säga prestationen på nivåerna precis innan. En nivå som upplevs 

som ”för svår” kan således syfta till en nivå som spelaren misslyckades mycket mer på i 

jämförelse med de nivåer som är precis innan och efter, och på samma sätt syftar en ”för 

lätt” nivå till en nivå som spelaren misslyckades mycket mindre på i jämförelse med de 

nivåer som är precis innan och efter. 

Det totala upplevda nöjet enligt Gameflow-modellen påvisar att det finns en potentiell 

optimal mängd misslyckanden som en nivå ska frammana i ett speltest, i relation till antalet 

gånger spelaren misslyckas på nivån innan och nivån efter. Detta ger ett lätt observerbart 

och objektivt mätvärde spelutvecklare kan nyttja för att göra nivåer lättare och svårare för att 

den slutgiltiga spelupplevelsen ska leda till så mycket nöje för spelaren som möjligt. Det 

visar även att det kan finnas fördelar och nackdelar med få misslyckanden och fler 

misslyckanden, som resulterar i ökningar och minskningar i olika typer av nöjen. Datan från 

undersökningen tyder även på att pusselspel har ett intervall för totalt antal misslyckanden 

inom vilket spelarna upplever som mest nöje. 
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5.4 Slutsatser 

I föregående kapitel har datan analyserats för att påvisa potentiella samband mellan antal 

misslyckanden och upplevt nöje. Utifrån datan som samlades in från undersökningens 18 

respondenter kunde följande slutsatser dra: 

 Pusselspel har ett optimalt intervall för totalt antal misslyckanden inom vilken 

spelaren upplever mest nöje. Ifall majoriteten av spelarna misslyckas ett antal 

gånger som faller utanför detta intervall bör spelet balanseras för att göras svårare 

eller lättare. 

 Antalet misslyckanden kan potentiellt ha en koppling till spelarens upplevda nöje. 

Fler misslyckanden kan öka spelarens upplevelse av skicklighet, vilket i sin tur kan 

leda till ökat upplevt nöje. Fler misslyckanden kan även leda till tappad 

koncentration och minskad upplevelse av kontroll i spelet, vilket kan leda till ett 

minskat upplevt nöje. Det kan finnas ett intervall för antal misslyckanden där 

spelaren upplever utmaningen som bäst lämpad, förhöjd upplevelse av feedback och 

social interaktion, vilket i sin tur kan leda till ett ökat upplevt nöje. Det kan även 

finnas ett intervall för antal misslyckanden där spelaren lever sig in mindre i spelet 

och tappar förståelsen för spelets mål, vilket kan leda till mindre upplevt nöje. 

 Spelare av pusselspel upplever potentiellt mer nöje när antalet misslyckanden 

konsekvent minskar eller ökade flera nivåer i rad, snarare än när antalet 

misslyckanden byter mellan att minska och öka mellan varje nivå. 

 Spelare av pusselspel upplever potentiellt mindre nöje när antalet misslyckanden 

byter mellan att öka kraftigt och minska kraftigt från nivå till nivå, i flera nivåer i 

rad. 

Av de slutsatser som presenterats är det de två sista som tydligast kunde avläsas från datan. 

Dessa slutsatser kan innebära att varje nivå har ett optimalt antal misslyckanden som 

resulterar i störst upplevt nöje, och att detta antal går att beräkna utifrån antalet gånger 

spelaren misslyckades på de föregående och nästkommande nivåerna. Resultatet från 

studien tyder på att spelaren upplever mer nöje när varje nivå i en sekvens av nivåer 

resulterar i färre antal misslyckanden jämfört med den föregående nivån, eller när varje nivå 

i en sekvens av nivåer resulterar i ett större antal misslyckanden jämfört med den föregående 

nivån. Dessutom tyder datan på att dessa förändringar inte ska vara för kraftiga, utan 

gradvis ändras. Detta innebär exempelvis att i en sektion av ett spel där misslyckas 1-2-4-2-1 

antal gånger i 5 följande nivåer (se blå linje i figur 6), kan sektionens tredje nivå göras lättare 

för att spelaren ska uppleva mer nöje (se orange linje i figur 6). 
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 Exempel på justering av svårighetsgrad för mer upplevt nöje Figur 6

Detta resulterar i ett mönster som liknar Schells teori om nöje i spel, att spelaren föredrar 

pendlande förändringar mellan mer och mindre utmanande sektioner av ett spel. Då 

resultatet från denna studie sammanfaller med Schells teori tyder detta på att svårighet 

potentiellt går att uppskatta genom antalet gånger spelaren misslyckas. Dock hade vidare 

forskning med fler respondenter behövts för att bedöma säkerställa att dessa slutsater inte är 

tillfälligheter eller nonsenssamband. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie ämnade tillföra mer förståelse och objektiv data för vad som gör ett spel roligt. 

Detta har gjorts genom att fokusera på sambandet mellan misslyckanden och upplevt nöje, 

som en fortsättning på en studie genomförd av Jesper Juul (2011). Frågeställningen som 

studien ämnade besvara var: vad är sambandet mellan antalet misslyckanden och upplevt 

nöje hos spelaren i ett pusselspel? 

För att undersöka frågeställningen konstruerades ett pusselspel med 13 nivåer, i vilket det 

gjordes tydligt när en spelare genomförde en inkorrekt handling som ledde till 

misslyckanden. 18 respondenter deltog i undersökningen. Undersökningen bestod av en 

genomspelning av detta pusselspel följt av en frågeenkät som var konstruerad enligt 

Sweetser och Wyeths modell för nöje i spel (Sweetser och Wyeth 2005). Den insamlade 

datan sammanställdes därefter i tabeller och analyserades på två sätt för att se om det gick 

att finna potentiella samband. Dessa två sätt var 1) hur elementen för nöje i Gameflow-

modellen påverkades av antalet misslyckanden och 2) hur fördelningen av antalen 

misslyckanden påverkade det upplevda nöjet. 

Resultatet visade på att spelare av pusselspel upplever mer nöje när antalet misslyckanden 

gradvisa ändringas från nivå till nivå. Resultatet visade även på att pusselspel potentiellt har 

ett intervall för det totala antalet misslyckanden där spelarna upplever mer nöje. De olika 

elementen i Gameflow-modellen påverkas annorlunda från varandra av antalet 

misslyckanden. Nöjet från koncentration och kontroll minskar ju fler gånger spelaren 

misslyckas, men nöjet från skicklighet ökar ju fler gånger spelaren misslyckas. Nöjet från 

utmaning, feedback och social interaktion är som högst inom ett visst intervall för antalet 

misslyckanden, och tvärtom är nöjet från tydliga mål och inlevelse som lägst inom ett visst 

intervall för antalet misslyckanden. Dessa intervall skiljer sig från varandra, och är sannolikt 

olika för varje pusselspel.  

En större respondentpopulation hade behövts för att verifiera de samband som presenterats 

i detta kapitel. 

6.2 Diskussion 

Den data som uppstod ur denna undersökning visade på att det potentiellt finns ett intervall 

för det totala antalet misslyckanden där spelaren upplever mer nöje jämfört med de spelare 

som har ett totalt antal misslyckanden som befinner sig utanför detta intervall. Från datan 

går det dock ej att utläsa om detta potentiella intervall är samma för alla spel eller om varje 

spel har sitt egna intervall som resulterar i högre upplevt nöje. Detta potentiella samband är 

dock svagt och kräver ytterligare forskning. Visar sig detta samband stämma kan det finnas 

ett syfte i att eftersöka detta värde i speltestning för att använda som mer objektiv data för 

att justera svårighetsgraden i spel.  

Det uppmärksammades även ett andra samband som bedömdes som mer trovärdigt. Detta 

andra samband visade på att spelare som gradvis misslyckades fler eller färre gånger i en 

sekvens av nivåer upplevde mer nöje än de spelare som misslyckades ett antal gånger som 

drastiskt ändrades i en sekvens av nivåer. Detta är en teori som delvis sammanfaller med 
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designprincipen att spel gradvis ska öka i svårighetsgrad (Schell 2008, s.215) och att 

utmaningen ska motsvara handlingsförmågan (Csíkszentmihályi 2003, s.77), men som även 

bevisar att gradvis ökande svårighetsgrad motsvarar ett gradvis ökande antal misslyckanden. 

Överlag bedöms trovärdigheten för de slutsatser som går att dra från den insamlade datan 

som svag, då antalet respondenter är lågt i jämförelse med andra vetenskapliga 

undersökningar med kvantitativ metod. Som jämförelse deltog 94 respondenter i Jesper 

Juuls studie om misslyckandets roll i spel (Juul 2011). Metoden som användes för att samla 

in data visade sig ej vara tillräcklig. De misslyckanden som kunde observeras i denna 

undersökning var faktiska förändringar i speltillståndet, i form av utplaceringen av block i 

spelmiljön. Under undersökningen uppmärksammas dock olika beteenden mellan olika 

spelare, där några föredrog att testa tankar och strategier i spelmiljön medan andra spelare 

föredrog att testa sina strategier mentalt utan att faktiskt genomföra handlingen i spelet. 

Detta resulterar i att antalet misslyckanden som datan presenterade inte motsvarade den 

totala mängden misslyckanden som spelarna genomförde, utan var begränsad till faktiska 

förändringar i speltillståndet. Även om detta potentiellt hade en påverkan på den data som 

samlades in under undersökningen bör det dock tilläggas att slutsatserna inte nödvändigtvis 

tappar i användbarhet av denna anledning. Mentala misslyckanden kan vara svåra att 

uppmärksamma, även i faktiska speltester till spel som ämnas bli kommersiella produkter. 

Därav kvarstår de faktiska, icke-mentala misslyckandena som de som går att observeras. 

Från det blir denna studiens slutsatser applicerbara förutsatt att de bekräftas. En potentiell 

vidareutveckling på denna studie är att undersöka om antalet misslyckanden skiljer sig 

mellan olika personlighetstyper, där mer analytiska individer potentiellt kan prestera mindre 

antal faktiska misslyckanden men ett likvärdigt antal misslyckanden totalt, mentala 

misslyckanden inräknat. 

Spelet som presenterades i undersökningen har även tydliga brister. Spelet som 

presenterades är inte grafiskt tilltalande, utan är rent funktionellt utformat. Enda 

undantaget är få effekter i spelet som implementerats med syftet att förstärka och förtydliga 

handlingar, exempelvis animation när rutor placeras ut. Likaså kan nivåstrukturen i spelet 

ifrågasättas. Schell och Csíkszentmihályi talar för en gradvis ökande utmaning i spel 

(Csíkszentmihályi 2003; Schell 2008), men trots det är detta en designprincip som spelet 

inte lever upp till. Spelet hade istället en mittsektion som blir lättare än den inledande delen 

av spelet. Mer gedigen testning skulle ha ägnats åt att både överväga vilken struktur som var 

lämplig för studien, och för att sedan bekräfta att spelet faktiskt följde denna struktur. 

Studien har genomgått ett flertal frågeställningar och inkluderat ett flertal ytterligare 

forskningsområden, såsom psykologi, biologi och kognitionsvetenskap. I dessa stadier har 

exempelvis dopamin, personlighetstyper och inlärningskurvor var mer framträdande 

egenskaper som ämnades inkluderas i undersökningen. Slutligen fokuserades studien på 

sambandet mellan misslyckanden och upplevt nöje i spel. Efterforskningen var gedigen och 

mycket som borde ha ifrånsetts, inkluderades. Detta resulterade i att mycket tid spenderades 

på forskningsområden, teorier och frågeställningar som med en realistisk uppskattning inte 

hade varit möjliga att genomföra inom den tidsram som studien var ämnad att genomföras 

på. Även när frågeställningen var formulerad spenderades tid på metoder som var utom 

tidsramen för denna undersökning. Exempelvis planerades spelsessioner genomföras med 

slumpad ordningsföljd på nivåerna i spelet. Detta hade resulterat i bredare spridning på 

resultaten, med fler upplägg än den som presenterats i denna studie. Med en bredare 

spridning hade exempelvis eventuella slutsatser kunnat dras om hur misslyckanden i 
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mittsektionen av spelet påverkar spelarens upplevda nöje i jämförelse med den nuvarande 

strukturen. Likaså hade potentiella slutsatser kunnat dras om hur spelare upplever spel med 

de svåraste sektionerna tidigt i spelet.  

En variant av studien med två versioner av spelet övervägdes också, då i form av en 

nivåstruktur med ett linjärt ökande antal misslyckanden och en annan med ett antal 

misslyckanden som pendlade från nivå till nivå. Det hade potentiellt lett till en slutsats i 

huruvida spelaren föredrar ett pendlande antal misslyckanden eller ett linjärt ökande antal 

misslyckanden. Denna metod bortsågs dock mot den variant som presenterades i studien, 

med den version av spelet som samtliga respondenter spelade igenom. Anledningen till att 

den bortsågs var att dessa två varianter i så fall hade behövt bekräftas ha pendlande 

respektive linjärt ökande antal misslyckanden, en process som i sig är tidskrävande och 

svårgenomförd. Datan som denna studie presenterade stödjer hur det inte på förhand går att 

förutspå antalet misslyckanden olika spelare kommer genomföra på varje nivå, då antalet 

misslyckanden drastiskt skiljde sig från respondent till respondent. 

I kapitel 2 diskuterades Csíkszentmihályis flow-teori och dess roll för nöje i spel. Ett av 

kriterierna för att försätta en spelare i flow är att situationens utmaning ska motsvara 

spelarens handlingsförmåga (Csíkszentmihályi 2003, s.77). Vad spelarens handlingsförmåga 

är kan dock anses svårdefinierat. Den data som samlades under studien tyder på att den 

handlingsförmåga spelaren själv upplever sig ha beror på spelarens prestation i jämförelse 

med de nivåer spelaren senast spelade och de nivåer spelaren kommer spela härnäst. Om 

spelaren misslyckas mycket fler gånger än på den föregående nivån, resulterar detta i att 

spelaren bedömer nivån i fråga som ”för svår”, vilket leder till missnöje. Samma princip 

gäller när spelaren misslyckas mycket färre gånger på en nivå i jämförelse med föregående 

och kommande nivåer, då spelaren bedömer nivån som ”för lätt”. 

6.2.1 Handlingscykeln 

Som ett avslutande diskussionskapitel presenteras här undersökningens slutsater i ett större 

sammanhang. Det som presenteras i detta kapitel är menat för att föra diskussionen vidare, 

men är inte validerat. Frågeställningen om vad sambandet mellan misslyckanden och nöje 

är, är endast en mindre del av en större fråga; Vad är nöje? 

I kapitel 2 presenterades några av de existerande teorier som finns om nöje. Koster påstår att 

lärande och nöje är två ord som går att använda synonymt (Koster 2004, s.46). Fischer 

(2016) talar för motivation genom misslyckanden förutsatt att de skapar lärandesituationer, 

som även kopplar till Juuls påstående att misslyckanden krävs för att känna tillfredsställelse 

av att lyckas (Juul 2011). Enligt Flow-teorin (Csíkszentmihályi 2003) placeras en individ i 

Flow-kanalen när en utmaning motsvarar individens handlingsförmåga, men 

Csíkszentmihályi föredrar att använda ordet ”njutning” när han redogör för konsekvenserna 

av att befinna sig i flow-tillståndet. I teorier som bygger vidare på Flow-teorin, exempelvis 

”Flow loop model with flow conditions” (Schaffer 2013) och ”Gameflow” (Sweetser och 

Wyeth 2005) framstår det dock som att Flow-teorin även har starka kopplingar till nöje.  

Teorierna har olika fokus och säger olika saker, men ingen av teorierna motsäger någon 

annan. Detta var något som uppmärksammades under efterforskningen till denna 

undersökning, och till detta sammanställdes en ny modell som kombinerar flera av de 

existerande teorierna som finns om nöje. 
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 Handlingscykeln Figur 7

Denna nya modell refereras till som handlingscykeln (se figur 7). Beståndsdelarna av 

modellen utgår från existerande teorier och introducerar inte några nya teorier. Istället 

presenterar modellen ett nytt, alternativt sätt att se och tolka hur en spelare interagerar med 

ett spel, och hur nöje uppstår i processen. Denna modell är inte verifierad eller vetenskapligt 

testad, utan presenteras istället som något att föra en diskussion kring och att bygga vidare 

på. 

I denna studie har frågeställningen varit om vad sambandet mellan misslyckanden och nöje 

är. Handlingcykeln förutsätter att spelaren måste misslyckas för att uppleva nöje (se den 

övre cirkeln i figur 7), vilket bygger på Fischers (2016), Schaffers (2013) och Juuls (2011) 

teorier. Ingen av dessa teorier påstår att misslyckanden är en krav för nöje, utan kopplar 

istället till motivation (Fischer 2016), tillfredsställelse (Juul 2011) och flow (Schaffer 2013). 

Denna studie ämnade därför att testa denna del av av handlingscykeln. 

För att förtydliga modellen följer här ett fiktivt exempel, beskrivet genom perspektivet av 

spelet Portal (2007). Portal (2007) är ett tredimensionellt pusselspel som spelas i 

förstapersonsperspektiv. I spelet tar spelaren rollen som en karaktär som konsekvent 

utmanas att ta sig ut ur rum. Till sin hjälp har spelaren en ”portalpistol”, som kan placera två 

portaler på bestämda platser på väggar, golv och tak i rummen. När spelaren går genom ena 

portalen kommer hon ut där den andra portalen än placerad. Spelaren placerar ut portalerna 

genom att trycka på höger och vänster musknapp, för att placera en portal på det spelaren 

har i centrum av spelfönstret. 
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Spelaren startar spelet (Start) och befinner sig i ett rum. Den enkla beskrivningen av vad 

spelet går ut på är att ta sig till dörren på andra sidan rummet (Mission). Detta är tydligt och 

begripligt för spelaren (tydligt mål: Csíkszentmihályi 2003; Schaffer 2013), vilket 

representeras av den streckade pilen mellan ”Mission” och ”Goal”. Ett tydligt mål kan hjälpa 

spelaren bilda ingångsheuristiker (Zero-level heuristics), tumregler för handlingar som 

hjälper spelaren nå sitt mål, en lösning som inte är optimal, men god nog för att komma 

igång. Genom detta ser spelaren tillfälle för handling (Schaffer 2013) och testar att placera ut 

portaler för att nå slutet (Action), varpå hon uppmärksammar brister/styrkor i sitt agerande 

(Feedback) (tydlig feedback: Csíkszentmihályi 2003; Schaffer 2013). Beroende på om 

situationen resulterade i framsteg eller misslyckande (Success/Failure) lär sig spelaren och 

behöver uppdatera sin mentala modell över situationen och det är här nöjet uppstår (Juul 

2011; Koster 2004). Om spelaren lyckas uppnår hon målet (Goal) och får sin belöning 

(Reward). 

6.3 Framtida arbete 

I kapitel 6.2 diskuterades bland annat undersökningens trovärdighet, i vilket skillnaden i 

mentala misslyckanden och faktiska misslyckanden lyftes fram som en potentiell faktor som 

påverkar resultatet. En fortsättning på studien hade varit att undersöka sätt att lyfta fram 

och lösa den problematik som framgår i mentala kontra faktiska misslyckanden. Detta hade 

kunnat göras genom att se på skillnader i antalet faktiska misslyckanden för individer av 

olika personlighetstyper, där en analytisk personlighet eventuellt hade kunnat påvisa en 

mindre mängd faktiska misslyckanden än någon annan personlighetstyp. Denna förståelse 

hade kunnat användas för att bygga vidare på den frågeställning som undersökts genom 

studien som denna rapport redogör för. 

Med mer tid tillgängligt hade ett naturligt nästa steg i denna studie varit att se om gradvisa 

förändringar resulterar i mer nöje i andra pusselspel, och därefter i spel av andra genrer. I 

denna studie uppskattades det upplevda nöjet från 3.37 som lägst och 4.37 som högst, på en 

5-nivåsskala. Det hade därför varit av intresse att se hur det potentiella samband som 

uppmärksammades i denna studie framställs i spel med intervall på längre värden, högre 

värden och värden med större spann mellan lägsta och högsta värde. 

Handlingscykeln som presenterades i kapitel 6.2.1 är ej validerad, men är baserad på 

etablerade teorier. Den skapades i syftet att ge en klarhet för hur element hänger ihop och en 

helhetsbild över hur nöje uppkommer i spel, både för utvecklare som är nya i industrin och 

industriveteraner. Modellen som presenterades är endast ett första utkast, och kan byggas 

vidare på. Sambandet mellan antalet misslyckanden och upplevt nöje är i grunden menad att 

påbörja verifieringen av denna modell, och givet mer tid hade det slutgiltiga målet varit att 

verifiera en version av denna modell. 

Det spel som producerats som undersökningsunderlag till studien har visat sig ha en grund 

som är intressant och som kan vidareutvecklas till ett fullständigt spel. I det enkla 

användargränssnitt som spelet presenterades i till undersökningen hade detta eventuellt 

varit bäst lämpad till mobila enheter, det vill säga mobiltelefoner och surfplattor. 

Nöje återstår som ett svåruppskattat värde och objektiv data är fortfarande något som är 

relevant för spelindustrin. Resultatet från denna studie visar att Schells teori om pendlande 

svårighetsgrader (Schell 2008) potentiellt kan observeras genom antalet misslyckanden 

spelaren genomför, vilket i sin tur är ett objektivt och mätbart värde som går att mäta. Nöje 



 44 

är ett centralt begrepp för utvecklingen av spel som spelas i underhållningssyfte, och vidare 

forskning inom området för nöje i spel är relevant för utvecklingen av spel. Vidare forskning 

0m hur misslyckanden påverkar spelarens upplevelse av nöje i spel är något som 

spelindustrin kan använda sig av för att i framtiden göra spel som spelarna upplever mer 

nöje i.  
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 Intervjufrågor Appendix A - 

Koncentration 

1. Hur upplevde du gränssnittet i spelet? 

2. Kan du beskriva vart din uppmärksamhet befann sig genom spelsessionen? 

3. Fanns det något som tog upp din tid som du inte ville spendera din tid på? 

Utmaning 

4. Hur upplevde du utmaningen genom spelet? 

5. Upplevde du det någonsin som för lätt eller för svårt, och i så fall när? 

Spelarskicklighet 

6. Hur upplevde du introduktionen och de första nivåerna till spelet? 

7. Hur skulle du beskriva din skicklighet i den första nivån i jämförelse med den sista? 

8. Var det något du upplevde som ointuitivt och/eller svårbegripligt genom 

spelsessionen? 

Kontroll 

9. Hur upplever du placeringen av block på spelytan? 

10. Hur upplevde du din kontroll över det som hände på spelytan? 

Tydliga mål 

11. Kan du beskriva vad spelet går ut på? 

12. (Om respondenten svarar något, rätt eller fel) Kan du beskriva hur du kom fram till 

det? 

Feedback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

13. Kan du beskriva hur du uppskattade din progression genom ett pussel? 

14. Hur lång tid tog det för dig att registrera att du hade tryckt någonstans på spelytan? 

15. Kan du beskriva hur du visste att du var klar med en nivå? 

Immersion 

16. Kan du beskriva hur medveten du var om din omgivning medan du spelade? 

17. Kan du beskriva eventuella känslor du kände under spelets gång, och vad de i så fall 

berodde på? 

Social interaktion 

18. Kan du beskriva din tävlingslust genom spelsessionen? 

19. Hur upplever du att detta spelet hade fungerat att spela flera tillsammans? 



 II 

 Justerade enkätfrågor Appendix B - 

Tabell 22 Justerade enkätfrågor 

Element Kriteria – besvaras på en skala 1 till 5 för hur bra de 

stämmer överens med respondentens upplevelse (där 1 är 

väldigt lite och 5 är väldigt mycket) 

Koncentration Spelet tillförde flera stimuli från flera källor 

 Spelet tillförde stimuli som jag tyckte det var värt att fokusera på 

 Spelet tog min uppmärksamhet snabbt och behöll min 

uppmärksamhet under spelets gång 

 Spelet gav mig inte arbetsuppgifter som jag inte tyckte var viktiga 

 Spelet var krävande men överbelastade inte min 

uppfattningsförmåga, kognitiva förmåga eller minnesbegränsningar 

 Spelet distraherade mig inte från spelets mål eller det jag ville 

fokusera på 

Utmaning Spelets utmaning motsvarade min handlingsförmåga 

 Spelet tillför mer utmananing till mer skickliga spelare och mindre 

utmaning till mindre skickliga spelare 

 Utmaningen ökade gradvis samtidigt som min egna förmåga 

förbättrades 

 Spelet presenterade nya utmaningar i en stadig takt 

Skicklighet Jag kunde starta och börja spela utan att läsa en manual 

 Det var inte tråkigt att lära sig mer om spelets mekanik, utan var 

roligt 

 Jag hade tillgång till hjälp utan att behöva stänga ner spelet 

 Jag lärde mig spelets grundläggande mekanik i spelets inledande 

nivåer, och upplevde dessa nivåer som en del av spelet 

 Min förmåga i spelet förbättrades i en lämplig takt under spelets 

gång 

 Jag belönades motsvarande min insats och skicklighet 

 Spelets gränssnitt och mekanik var lätt att lära och använda 

Kontroll Jag hade bra kontroll över spelmekaniken 

 Jag hade bra kontroll över inputenheter och gränssnitt i spelet 



 III 

 Jag hade bra kontroll över spelets menyer, såsom att starta, avsluta 

och pausa 

 Jag kunde inte göra misstag som var skadliga för programmet eller 

spelet 

 Jag upplevde att jag hade kontroll och påverkan på speltillståndet 

 Jag upplevde att jag hade kontroll över handlingar i spelet, och 

kunde använda dessa på det sätt jag ville 

Tydliga mål Övergripande mål var tydliga och presenteras tidigt 

 Kortsiktiga mål var tydliga och presenterades vid lämpliga tillfällen 

Feedback Jag fick feedback på min progression mot att nå målet 

 Jag fick direkt feedback på mina handlingar i spelet 

 Jag hade en bra förståelse över min status i spelet 

Immersion Jag var mindre medveten om min omgivning 

 Jag var mindre medveten om mig själv och mina dagliga sysselor 

 Jag var mindre medveten om tid 

 Jag var känslomässigt involverad i spelets 

 Jag var intuitivt involverad i spelet 

Social 

interaktion 

Spelet stöttar tävlingar och samarbete mellan spelare 

 Spelet stöttar social interaktion mellan spelare 

 Spelet stöttar forum inom och utom spelet 

 



 IV 

 Resultat från justerade Appendix C - 
enkätfrågor 

 

Tabell 23 Resultat från justerade enkätfrågor – respondent 1

 


