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Sammanfattning 
 

Gamer mode är ett vinstfokuserat-beteende där Frank menar att det finns 3 faktorer till 

varför ”gamer mode” uppkommer, där en av faktorerna handlar om hur spelet 

framställs. I det här arbetet har fokus varit på den andra faktorn om framställning och 

hur den påverkar spelarens beteende gällande poängsamlande. Deltagarna i 

undersökningen delades upp i två grupper och som skulle spela ett spel som var identiskt 

förutom dess framställning i form utav en introduktionsskärm. Denna 

introduktionsskärm uppmanade till att utföra egocentriska eller altruistiska uppgifter 

där de egocentriska uppgifterna lede till poäng. Resultatet visade på att den gruppen 

som fick en egocentrisk framställning var mer benägna till poäng medan de som fick en 

altruistisk framställning inte var lika benägna till poängsamlande. Möjligheter till vidare 

forskning finns genom att pröva olika grader av framställning för spelaren för att 

undersöka hur dess beteende påverkas, samt liknande undersökning fast i ett 3D-spel. 

 

Nyckelord: Gamer mode, Grounded mode, Framställning, Beteende, Anders Frank, 

Poäng 
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1 Introduktion 

 
I vilket syfte spel kan användas i utbildning är en pågående diskussion, som framförallt inte 

är problemfri (Egenfeldt-Nielsen 2004). Då spel har en lekfull och experimentell natur så finns 

det också en bild av att alla spel ska upplevas genom det synsättet (Egenfeldt–Nielsen, Heide 

Smith & Pajares Tosca 2008). Frank (2012) beskriver ett fenomen kallat "gamer mode" som 

upptäcktes när kadetter inom militären använde det kommersiella strategispelet The 

Operational Art of War (Matrix Games, 2005) som en form av simulering. Då märktes en 

attityd hos vissa kadetter som innebar att man såg endast simuleringen som ett spel och 

snarare fokuserade på att vinna spelet än att tänka på långsiktiga och "verkliga" lösningar.  

I detta arbete kommer de tre faktorerna som leder till gamer mode” att tas upp. Sedan kommer 

en jämförelse av dessa faktorer användas på Berg Marklunds (2015) undersökning med 

problematiken med spel i en undervisningsmiljö. Sedan kommer mer fokus att hamna på 

Franks (2012) andra faktor där det finns likheter med Tversky och Kahnemans (1981) teori 

kring ”framing” som i detta arbetet kommer att översättas med ordet ”framställning” som 

kommer att förklaras i avsnittet 2.5 ”Framing”-effekten. Under arbetet kommer en artefakt att 

skapas för att undersöka om framställningen av ett scenario har en betydelse för spelaren eller 

om ett poängsystem kommer att vara dominerande. Egenfeldt–Nielsen, Heide Smith och 

Pajares Tosca (2008) menar att det åtminstone inom utbildningssyfte har en betydande roll 

för användaren hur man framställer spelet för att undvika att spelaren åsidosätter huvudsyftet 

för att endast fokusera på att låta spelets regler styra spelet. Då det finns spel som America's 

Army (United States Army, 2002) som både kan spelas inom ett utbildnings-och 

underhållningssyfte så är det därför viktigt att man lägger ett fokus på hur man framställer 

och presenterar spelet, beroende på hur spelet ska användas.  

Detta arbete kommer däremot inte att handla om lärande i spel men tar upp arbeten och 

teorier inom dessa ämnen, då området har en teoretisk grund som stödjer arbetet som 

kommer att genomföras. Frank (2014) genomför sina testningar med kommersiella spel och 

menar i en undersökning att poängsystem var dominerande när de fanns med i spelet. Gamer 

mode kommer att beskrivas i arbetet och kommer även definieras i hur termen användas i 

denna undersökning. En motpol till gamer mode kommer definieras och grunda sig i Callois 

(2001) och Sicarts (2009,2010) teorier om spelarbeteende och spelaren. 

I problemformuleringen i arbetet kommer en hypotes och frågeställning framföras (se punkt 

3), då frågeställning lyder som följer:  

• Hur påverkar en framställning som uppmanar till olika mål, egocentriska eller 

altruistiska, spelarens beteende vad gäller poängsamlande? 

Metodkapitlet (se avsnitt 3.2) kommer att beskriva vilken metod som kommer att tillämpas, 

vilket i det här fallet är både kvalitativ och kvantitativ. I undersökningen kommer en artefakt 

att användas som en testperson kommer att få spela, innan kommer testpersonen att få svara 

på en enkät och efter testningen kommer en intervju att genomföras. 

Projektbeskrivningen kommer att visa processen vid skapandet av artefakten. I beskrivningen 

kommer tidiga skisser och koncept visa på designval som valts bort eller behållits. Genom att 
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arbeta med enkla prototyper så har därför ett iterativt arbete kunnat bibehållas. Under denna 

punkten kommer även pilotstudien beskrivas och kritiseras.  

I utvärderingen presenteras den observerade data som samlades in följt utav intervju data som 

användes som ett komplement till den kvalitativa data som samlades in. Den data som 

samlades in blev sedan analyserad för att kunna komma fram till slutsatser och däribland ett 

svar på frågeställningen som ställdes i problemformuleringen. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer ett antal begrepp att förklaras samt att tidigare studier och teorier tas 

upp som ligger till grund för detta arbete. Först kommer begreppet Game play och lek/spel 

(play) att definieras. Sedan kommer termen ”serious game” att beskrivas då termen används 

inom flera undersökningar under bakgrunden, däremot kommer inte djupare teorier tas upp 

i detta arbete då fokus i det här fallet inte kommer vara lärande i spel. 

Teorin kring "gamer mode" kommer att tas upp och även de tre påverkande faktorerna till 

varför gamer mode uppkommer. Dessa faktorer jämförs sedan med en annan undersökning 

för att senare avsluta med hur mitt arbete kommer att fokusera på den andra faktorn som 

enligt Frank (2012) är hur man framställer och presenterar spelet för spelaren. Tversky och 

Kahnemans (1981) teori om ”framing” kommer att beskrivas och definieras i arbetet för att 

klargöra hur framställning/framing kommer att användas inom arbetet. 

Spelarbeteende kommer även att definieras, hur detta arbetet använder sig av begreppet 

”gamer mode” och vad det innebär. En motpol till ”gamer mode” kommer även att definieras 

där den kommer att kallas för ”grounded mode” för att kunna beskriva användare som inte 

befinner sig i ett ”gamer mode”-beteende. 

 Play och Game play 

Ett förekommande begrepp vid förklaringen av spel som aktivitet är game play, då det är ett 

ord som ofta används men som inte alltid definieras. Den definitionen som kommer att 

användas i detta arbete är därför följande: 

"This form of play is a narrow category of activity that only applies to what we defined 

already as "games". Game play is the formalized interaction that occurs when players 

follow the rules of a game and experience its system through play." - Salen och 

Zimmerman (2003, s. 303) 

Game play definieras därför som den aktivitet som spelaren genomför när denne använder sig 

av spelets regler och upplever ett tillstånd av lekfullhet och spelande.  

Sicart (2010) definierar game play som en ”ludic experience” där ordet ”ludic” (ludisk) 

kommer ifrån det latinska ordet ludus för ”play” (Merriam-Webster 2017), ”ludic experience” 

menar Sicart (2010) är processen av att uppleva spelets regler och att på så sätt lära sig att 

förstå dem. Begreppet ludus använder Caillois (2001) sedan för att kunna kategorisera spel 

och lekaktiviteter som har ett stort fokus på regler. 

Salen och Zimmerman (2003) menar att game play är en form utav lek/spel (play) som sedan 

går att kategorisera inom tre former (se figur 1). De andra två kategorierna av lek/spel (play) 

förutom Game play är följande: 

• Ludisk aktivitet (Ludic Activity): Ludiska aktiviteter är till skillnad från game play inte 

endast förekommande inom spelaktiviteter. Ludiska aktiviteter är alltså både 

spelaktiviteter men även lekaktiviteterna. Ett exempel är hur det går att leka med en 

boll, man prövar dess gränser och förflyttar bollen med kroppen och reglerna existerar 

i form av gravitationen som man leker runt med. 
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• Vara lekfull (Being Playful): Att vara lekfull innebär att man i sin vardag använder sig 

av lekfulla beteenden. Så som att du använder lekfull slang eller går på ett lekfullt sätt 

så innebär det att man leker runt med de sociala och anatomiska reglerna för vad som 

anses rätt. 

 

Figur 1: De tre kategorierna av ”Play” 

Inom den modellen över lek/spels tre kategoriseringar så menar Salen och Zimmerman 

(2003) att varje kategori är beroende av dess yttre kategori (se figur 1). För att game play ska 

kunna existera så krävs det därför att en ludisk aktivitet och att lekfullhet uppfylls, precis som 

att om en ludisk aktivitet ska genomföras så krävs det att man är lekfull. 

 Serious Games 

Vad är ett serious game? Enligt Michael och Chen (2006) finns en viss problematik med denna 

term. Frågar man en duktig spelare och spelutvecklare så kan ju de tycka att spel ska tas som 

seriöst och att termen då syftar på att "vanliga" spel inte anses som ett seriöst ämne (Frasca, 

2007). Det som Susi, Johannesson och Backlund (2007) förklarar är att serious games är spel 

som har ett större syfte än att underhålla. De menar dock att det finns många hemsidor som 

förklarar vad ett serious game faktiskt innebär, men att det inte finns någon enad definition. 

Därför har följande definition av serious game valts: 

"A serious game is a game in which education (in its various forms) is the primary goal, 

rather than entertainment." – Michael och Chen (2006, s.17) 

Även om ett serious game inte har som sitt främsta fokus att vara underhållande så utesluter 

inte detta på något sätt möjligheten för ett serious game att ha ett underhållningsvärde, även 

om dess riktiga motiv är något annat. 

America's Army (United States Army, 2002) är ett spel där man får möjlighet att spela en 

soldat i den amerikanska armén, spelet är utformat för att vara ett rekryteringsverktyg för den 
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amerikanska militären och är utvecklat av den amerikanska regeringen. I America's Army 

finns möjligheten att spela ett flertal simulerade övningar som kan användas inom 

utbildningssyfte för den amerikanska armén. Spelet kan då användas i olika träningsmoment 

för att förbereda sig inför olika scenarier, detta är då något som en gruppledare inom militären 

använder i sin träning oavsett om det är underhållande eller inte menar Michael och Chen 

(2006). Men då America's Army finns tillgängligt att ladda ned via deras hemsida så finns det 

därför spelare som fritt väljer att spela spelet i ett underhållningssyfte. 

 Anders Franks ”Gamer mode” 

Inom militären när datorsimulerade övningar används har observatörer kunnat uppfatta ett 

beteende som vissa deltagare hamnar i. Detta beteende är något som inte uppskattas då 

deltagarna får en vinnarattityd och ser spelet som ett ramverk av regler snarare än ett 

realistiskt scenario. Frank (2012) väljer att döpa detta beteende till ”gamer mode” och menar 

att det är ett beteende som försöker undvikas, men att den beror på olika faktorer. Frank 

(2012) upptäckte detta beteende hos kadetterna då de åsidosatte verklighetsförankringen som 

datorsimulationen skulle bibehålla. Istället fanns det kadetter som endast fokuserade på att 

använda datorsystemets regler för att på så sätt kunna få ut ett vinnande utfall och då behandla 

krigsspelet som "bara" ett spel. 

Frank (2012) beskriver att när man genomför en spelsession inom krigsspel i ett 

utbildningssyfte så använder man sig av två integrerade synsätt, ett av synsätten är att man 

håller en professionell attityd till spelet. Krigsspelet ska spelas som om det faktiskt vore 

verklighet menar han för att på så sätt lära sig om att utföra val därefter. Ett annat synsätt som 

man använder är "The lusory attitude" vilket beskrivs av Katie Salen och Eric Zimmerman i 

Rules of Play: Game Design Fundamentals som: 

"The lusory attitude is an extremely useful concept as it describes the attitude that is 

required of game players for them to enter into a game. To play a game is in many ways 

an act of "faith" that invests the game with its special meaning – without willing 

players, the game is a formal system waiting to be inhabited, like a piece of sheet music 

waiting to be played. This notion can be extended to say that a game is a kind of social 

contract. To decide to play a game is to create – out of thin air – an arbitrary authority 

that serves to guide and direct the play of the game." - Salen och Zimmerman (2003, s 

98) 

Då detta engagemang krävs för att spela detta krigsspel så kan det ibland bli en brytpunkt 

mellan den professionella attityden och "The lusory attitude" som Frank (2012) valt att döpa 

till "gamer mode". 

Frank (2012) menar att ”gamer mode” är ett tillstånd där personen som utför simulationen 

åsidosätter de taktiska valen inom den militäriska ordningen för att istället exploatera spelets 

regler för att vinna. Frank (2012,2015) förklarar att den som befinner sig i denna attityd 

"spelar spelet" och fokuserar hellre på spelmoment som poängsystem istället för att spela 

spelet som en simulering. 

Det Frank (2012) drar som slutsats är att det finns 3 olika faktorer till varför gamer mode 

uppstår. De tre faktorerna är följande: 
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• Den första faktorn är spelet, om det är ett kommersiellt spel så är det oftast gjort utifrån 

perspektivet att det ska vara underhållande framför att utbilda. Använder vi då ett 

kommersiellt spel i utbildningssyfte så får man vara beredd på att spelaren kommer 

att hamna i gamer mode. Det som man kan lösa med detta är om man då möjligtvis 

modifierar delar av spelet för att få det att fungera bättre i utbildningssyfte.  

• Den andra faktorn är hur man utformar aktiviteten och hur den framställs. Det är 

vanligt att spel uppmanar till tävlande i olika slag och det är därför viktigt att ge tydliga 

instruktioner och riktlinjer i början med undervisningen av spelet för att undvika att 

oönskade attityder uppkommer. Ett mer resurskrävande alternativ är att ha med 

instruktörer under testningen. Dessa instruktörer kan sedan vara med och påminna 

testpersonerna om hur man ska utföra aktiviteter.  

• Den tredje faktorn till att gamer mode uppkommer beror på spelaren och dennes 

tidigare erfarenheter och kunskap. Deltagare med mer spelerfarenhet kan ha ett helt 

annat synsätt på hur man bemöter utbildningsspel och kan därför försöka spela spelet 

som de vanligtvis gör och använder en attityd som liknar ett gamer mode. 

Tillvägagångsättet till att undvika gamer mode i detta sammanhang innebär därför att 

man ger varje spelare enskilda direktiv beroende på deras bakgrund och tidigare 

erfarenheter. 

 

 Spelaren, spelet och framställningen av spelet 

I Franks undersökning (2012) försökte man använda spel som en form av simulering då han 

menade att det kräver att vissa krav uppfylls då det finns tre olika faktorer till att gamer mode 

kan uppkomma. 

Berg Marklund (2015) gjorde även en undersökning där barn fick använda spel som ett 

undervisningsverktyg, i detta fall var det spelet MinecraftEDU (TeacherGaming LLC, 2012) 

som är en modifierad version av det kommersiella spelet Minecraft (Mojang, 2011) som nu 

skulle vara modifierat för att passa in bättre i en utbildningsmiljö. Han menar dock på att det 

finns en problematik inom detta ämne:  

"However, good game design is not an objective metric and game designers’ intentions 

mean little if the game is not ‘good’ in the eyes of the people playing it. This is where 

formal education becomes troublesome as a setting for gaming; as an audience, the 

classroom is exceedingly heterogeneous, and a game needs to be accessible and 

engaging to all of its members." - Berg Marklund (2015, s. 665) 

Här tar Berg Marklund (2015) upp liknande problem som Frank (2012) beskriver och menar 

att problemet med att undervisa med kommersiella spel är att deras främsta fokus ligger i att 

de ska vara underhållande. I detta fall använde man sig av ett välkänt spel och försökte 

använda det som ett serious game. Man kunde då se att de barnen som hade mycket erfarenhet 

av spelet sedan tidigare, upplevde det som svårt att fokusera på uppgifterna som fanns till 

hands och istället försökte man spela spelet så som man gjorde på fritiden. Det som Berg 

Marklund (2015) slutligen kommer fram till är att om man ska använda spel som ett 

utbildningsverktyg så kräver detta att det finns ett engagemang ifrån läraren som behöver 

praktiskt handleda eleverna. 



 
7 

I denna slutsats av Berg Marklund (2015) finns det likheter med de tre faktorerna som Frank 

(2012) kom fram till om hur spelaren hamnar i ett "gamer mode" som även har beskrivit 

tidigare. Även om man i Berg Marklunds undersökning (2015) använde sig av ett serious game 

som inte användes för att simulera ett verkligt scenario så går det ändå att se likheter med 

Franks (2012) problematisering och uppkomsten av liknande problem.  

Om man ska jämföra Berg Marklunds undersökning och slutsatser med Franks tre olika 

faktorer så kan man se att de överensstämmer enligt följande: 

• Den första faktorn är spelet, i detta fall var det ett modifierat spel som skulle vara 

anpassat till undervisning. Problemet är att Minecraft (Mojang, 2011) är ett sådant 

stort varumärke och då MinecraftEDU (TeacherGaming LLC, 2012) och Minecraft 

(Mojang, 2011) är tillsynes lika till utseende så relaterar barnen till hur de spelade 

spelet på fritiden. (Berg Marklund 2015) 

• Den andra faktorn är hur sessionen är framställd och presenterad. I denna 

undersökningen fanns det lärare som kunde vara med och handleda eleverna som inte 

förstod systemet. Berg Marklund (2015) menar även att det finns ett problem då 

lärarna kan få behöva vara med och påminna om hur de ska förhålla sig till aktiviteten. 

• Den tredje faktorn är spelaren, i undersökningen kunde man särskilja på erfarna och 

icke erfarna spelare. I detta fallet var det spelare som ville använda sina tidigare 

kunskaper om spelets regler för att använda kommandon som kunde skapa obskyra 

situationer istället för att fokusera på huvuduppgiften. (Berg Marklund, 2015) 

Något som även Egenfeldt-Nielsen (2004) menar är att om man använder spel inom 

utbildning så bör man lägga ett större fokus på hur man utför undervisningen. Spel som 

används inom undervisning menar Egenfeldt-Nielsen (2004) har nackdelar då spel tenderar 

till att förenkla koncept och verkliga berättelser för att istället vara fokuserat på underhållning, 

vilket då innebär att spelet inte kan lära ut fullständiga slutsatser. Schut (2007) för ett 

liknande resonemang om att spel som verktyg kan ha vissa nackdelar. Det som Schut (2007) 

specificerar sitt arbete inom är hur kommersiella spel skildrar historia och menar då att ett 

spel fortfarande är ett system baserat på spelregler vilket då kan innebära att karaktärerna och 

kulturerna som skildras framstår som ensidiga. Schut beskriver då begränsningarna med spel 

som skildrar verkligheten: 

Because digital games are systematic in nature, it is at best very difficult to use them to 

present humans with agency beyond predefined parameters—or indeed to present very 

much about the human outside of those predefined parameters. In other words, 

historical actors are free only to do what the game allows them to do, and what they 

are allowed to do in most historical games is only what a preset social role defines. - 

Schut (2007, s 224) 

Här finns ytterligare en koppling till Franks undersökning (2012) om att spelare som kommer 

in i ett gamer mode slutar att se simulationen för vad det är och ser det istället som ett 

systematiskt spel. Då spel är ett digitalt system som även innefattar game play så finns det 

redan där en form av problematik på grund av de digitala spelens lekfulla kultur. Egenfeldt–

Nielsen, et al. (2008) menar att detta är en pågående debatt om lärande ska behöva vara 

underhållande. En viktigare fråga som Egenfeldt et al. (2008) anser behöver tas upp är 

motsägelsen kring lärande och spelande, de menar att forskare har kommit fram till att spelare 

tydligt kan uppfatta om ett spel handlar om att lära sig ett specifikt ämne och därmed 

förbereda sig för att de kommer lära sig något. 
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Egenfeld-Nielsen, et al. menar följande: 

"In theory, any video game can be perceived as a serious game depending on its 

actual use and the player's perception of the game experience." - S. Egenfeldt-

Nielsen, et al. (2008, s. 205) 

Detta innebär därför att spelarens uppfattning av spelet påverkar spelarupplevelsen. Precis 

som Frank (2012) beskriver om sin andra faktor om hur aktiviteten är utformad och 

presenteras så påverkar detta hur spelaren upplever spelet. Kan man då se en skillnad på hur 

spelaren upplever och spelar spelet, beroende på vilken kontext man sätter spelaren i och 

hur man presenterar det för spelaren? Det som Egenfeldt-Nielsen et al. (2008) menar är att 

framställningen av spelet har en betydelse för att spelaren inte endast ska bry sig om spelets 

poäng och regler, vilket stämmer överens med det som Frank (2012) beskrev som en faktor 

för att undvika gamer mode.   

 ”Framing”- effekten 

Begreppet ”Framing effect” uppkom genom en undersökning av Tversky och Kahneman 

(1981) som genom flera undersökningar fick testpersoner att svara på alternativ som 

framställdes olika men ändå hade samma (eller snarlik) innebörd i praktiken. 

I ett av experimenten fick då två grupper svara på frågor angående om ett scenario där ett 

virus skulle smitta 600 personer, testpersonerna skulle då välja mellan två alternativ av vilket 

program som skulle genomföras för att stoppa viruset. 

Den första testgruppen fick välja mellan alternativ A eller B vilket var följande: 

• A: If this program is adopted, 200 people will be saved. 

• B: If this program is adopted, there is a 1/3 probability that 600 people will be 

saved and a 2/3 probability that no people will be saved. 

Den andra testgruppen fick istället välja mellan alternativ C eller D vilket var följande: 

• C: If this program is adopted, 400 people will die. 

• D: If this program is adopted, there is a 1/3 probability that nobody will die and a 

2/3 probability that 600 people will die. 

I undersökningen valde majoriteten av den första gruppen alternativ A som var 72 procent 

och i den andra gruppen valde majoriteten av deltagarna alternativ D som var 78 procent. 

Det som Tversky och Kahneman (1981) kom fram till var då att man kunde se ett samband i 

undersökningen. Det man kunde se var att alternativen som framställdes som positiva (A och 

B) innebar att testpersonerna vara obenägna att ta risker men när alternativen framställdes 

som negativa (C och D) var testpersonerna mer benägna till att ta risker.  

Om man jämför frågorna A med C och B med D så förstår man att utföranden av programmen 

egentligen är detsamma, men att frågorna skiljer sig i vad man valt att framföra. I fråga A och 

B är fokus på antal liv som kommer att räddas och i fråga C och D ligger fokus istället på antal 

liv som kommer att dö. Genom att skilja på hur de olika alternativen framställs så menar 

Tversky och Kahneman (1981) att de inkonsekventa svaren på fråga A och B med C och D beror 
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på ”Framing effect”. För att definiera begreppet ytterligare så utgår detta arbete även ifrån det 

som Sher och McKenzie (2006, s. 468) beskriver som följande: ”A framing effect is said to 

occur when equivalent descriptions of a decision problem lead to systematically different 

decisions.” 

Begreppet “Framing” har Johansson (opubl.) direktöversatt till ”inramning” i sitt arbete, han 

beskriver även att begreppet har flera betydelser som bland annat ”ram”, ”stomme”, ”gestalt” 

och även ”struktur”.  I mitt arbete kommer jag välja att översätta begreppet till svenska då det 

kommer att underlätta läsningen men även förtydliga hur begreppet kommer att användas, 

samt i vilken kontext begreppet ”Framing effect” förekommer i min begreppsapparat. För att 

styrka varför detta val av en egen översättning behövs så menar S. Johansson (opubl. , s.4) att: 

”Framing är ett synnerligen komplext begrepp som inte lätt låter sig översättas.” detta med 

faktumet att ordet använder sig av en del olika betydelser. 

 
Enligt Nationalencyklopedin (2017) så är definitionen för ”framing” följande: 

 
”framing är ett centralt element inom journalistik, där nyheter måste presenteras så att 

de uppmärksammas och blir lätta att förstå. Inom reklam och marknadsföring, liksom i 

politisk kampanjverksamhet, handlar framing om förmågan att vinkla budskap. ” – 

Nationalencyklopedin (hämtad 2017-2-17) 

 
I detta arbetet kommer begreppet ”framing” att översättas till ordet ”framställning” och i den 

bemärkelsen att ordet innebär att beskriva eller skildra något. (Nationalencyklopedin 2017) 

 Spelarbeteende 

Bartle (1996) menar att det finns olika typer av spelare som alla strävar efter olika mål och 

upplevelser. I och med det så innebär detta att det finns olika typer av spelarstilar. För att 

kunna förankra spelarstilar i teorin kommer därför två motpoler definieras vilka kommer 

användas i detta arbete. En av motpolerna kommer att vara gamer mode, som kommer att 

definieras med hjälp av andra teorier om spelarbeteende för att ge det en tydligare 

beskrivning.  Taylors (2006) teori om ”Power Gaming” och Sicarts (2010) teori angående 

”Instrumentellt spelande” är teorier som ska användas vid definition av gamer mode. 

Motpolen för gamer mode kommer att döpas till grounded mode och är löst baserat på Caillois 

(2001) teori om ”Mimicry”, där spelaren är en del utav upplevelsen. Detta begrepp kommer 

även att definieras genom Sicarts (2009, 2010) teorier, om när spelaren befinner sig i virtuella 

miljöer. Även om Sicart (2009, 2010) fokuserar sina resonemang kring moral så finns det även 

perspektiv på hur man sätter sig själv som spelare i förhållande till spelet och dess perspektiv 

angående identitet och resonemang inom spelets virtuella spelvärld som är intressant för 

denna undersökning. 

2.6.1 ”Gamer mode” 

I arbetet så kommer termen ”gamer Mode” definieras för detta arbetet för att på ett 

representativt sätt beskriva vinstbeteendet som nämnts tidigare. Termen enligt Franks (2012) 

definition har beskrivits tidigare i texten, men sammanfattningsvis beskriver han gamer mode 

som ett beteende där man bortser ifrån spelets tema och istället strävar efter att vinna spelet. 

Sicart (2010) beskriver ett liknande synsätt när spelaren bortser ifrån spelets tema och 

dilemma för att genom användandet av spelets regler kunna maximera resultatet av 
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spelupplevelsen genom poäng eller för att bli sedd som en ”bra” spelare. Sicart (2010) 

beskriver detta tillstånd som ”instrumentellt spelande” och tar ett exempel som möjligheten 

att använda spara- och laddafunktionen för att kunna uppnå bästa möjliga utfall och då 

använda spelet som ett system. Ett exempel på spel där man kan använda sig av denna typ av 

beteende är i spelet Star Wars: Knights of the Old Republic (LucasArts, 2003) där spelaren 

snarare fokuserar kring vilken typ av strategi man vill spela snarare än vilket val som anses 

som det rätta för sin karaktär. 

Taylor (2006) beskriver en specifik typ av spelare som ”instrumentellt orienterade”, att de 

spelar rationellt och är vinstfokuserade men att de även lägger en stor vikt på att förstå spelet 

som ett system och en struktur. Detta typ av spelsätt kallar Taylor (2006) för ”Power Gaming” 

och det är när spelaren utför sina val baserat på spelets design och lägger därför inte lika 

mycket vikt vid bakgrundsberättelser och handling utan vad som är den bästa strategin för att 

vinna. 

Med dessa teorier som inspiration och som grund för mitt arbete så kommer de kunna 

underlätta vid testpersonernas användande av artefakten, då det nu finns ett definierat 

tillstånd när testpersonen resonerar och utför handlingar för att vinna och åsidosätter 

tematiskt resonemang. Teorierna som tagits upp under denna punkt kommer att ligga till 

grund för användandet av begreppet gamer mode i detta arbete. Anledningen till att gamer 

mode i detta arbete använder sig av flera teorier är för att kunna ge det en mer definierad 

betydelse. 

För att definiera gamer mode i hur det används i detta arbete så innefattar det tillståndet där 

spelaren inte lägger någon större vikt kring någon verklighetsförankring eller 

bakgrundsberättelse utan kan istället välja att försöka utnyttja spelets regler för att uppnå 

möjliga bästa utfall. Detta utfall innefattar att spelaren försöker få bästa poäng under sin 

spelsession för att på så sätt få ett socialt erkännande. 

 

2.6.2 ”Grounded Mode” 

 

Grounded mode är ett begrepp som kommer att definieras i det här arbetet och vars syfte är 

att fungera som en motpol för gamer mode enligt Franks (2012, s. 120) definition, då han 

beskriver gamer mode enligt följande: ’They start gaming the game’ or ’letting the game take 

over’, rather than mapping the game to the real world it is intended to portray”. I det här 

kapitlet används tidigare teorier som grund för att kunna definiera grounded mode. 

För definiera ett tillstånd i arbetet där spelaren inte befinner sig inom ett gamer mode 

så används Caillois teori kring simulationsaktiviteter och dess sinnesstämning som han väljer 

att döpa till ”Mimicry”. Men arbetet utgår även ifrån Sicarts (2009) teori om tillståndet vi 

befinner oss i när vi spelar i en virtuell värld.  

 

Enligt Caillois (2001) så menar han att spel och lek består av flertal olika kategoriseringar och 

sinnestillstånd som han visar genom sin taxonomi. Han beskriver begreppet ”Mimicry” och 

syftar på att spel och lek kan bestå av ett tillstånd där man inte bara blir en del utav världen 

och dess ramverk utan även blir en del av karaktären och på så vis även beter sig som denne. 

Caillois gör likheter med hur sportevenemanget fungerar, då åskådare blir så involverade att 
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de kan relatera till atleten de håller på, precis som att läsaren av en roman kan relatera till 

hjälten i berättelsen. 

 

Ett tillstånd som Sicart (2009) använder sig utav är ”body-subject” då kroppen utifrån ett 

cyberrymdsperspektiv bör analyseras utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och som 

filosofen Becker (2000) beskriver enligt följande: 

  

“we find the concept of the double existence of the body. It is simultaneously an 

external being that can be experienced and an internal being that experiences others, 

and thus it is ambiguous, somewhere between a material object and a pure 

consciousness, an intermediate phenomenon between nature and culture.” – Becker 

(2000, s. 363) 

 

Becker syftar då på att kroppen med dess dubbla existens som hon väljer att kalla ”body-

subject” innebär att så som vi upplever världen inte är självuppkommande utan är istället 

skapat i sig själv och utifrån erfarenheten av världen. ”Body-subject” beror därför inte endast 

på något man bestämmer eller skapar själv utan styrs utav världens regler. 

Genom att vi kan ”förstå” genom denna ”body-subject” så skapar det möjligheten att upptäcka 

och förstå spelvärlden. Att vi ”förstår” genom denna ”body-subject” innebär att det ger oss 

både en möjlighet att ge och även hitta en mening. 

 

Genom detta perspektiv argumenterar Sicart (2009) för att spelaren i ett digitalt spel är en 

”body-subject” i den grad då spelaren visar tydliga krav på förkroppsligande. Han menar då 

att för vissa spelare så är karaktärsskapandet i spel som City of Heroes (NCSOFT, 2004) ett 

tydligt exempel på detta, där man med noggrannhet kan skapa sin karaktär så som man vill 

att den ska se ut. Det som Sicart definierar som tydligast hur han använder sig av ”body-

subject”-teorin är när han förklarar följande: 

 

” The player as body-subject has to be understood as the subidentity created during the 

play experience. The subjectivity of the player is our skin when interacting with a 

computer game: it marks the boundaries of the subject, but also determines how much 

we can interact with the digital world.” – Sicart (2009, s. 79) 

 

Att kunna skapa en spelarkaraktär som spelaren relaterar till, är en möjlighet till att skapa 

någon som både är dig men ändå är något annorlunda och på så sätt fungera som en länk till 

en virtuell värld. 

 

När vi spelar så befinner oss i ett förkroppsligat tillstånd där vi både har en riktig och virtuell 

kropp som är några viktiga beståndsdelar av vad Sicart (2009) kallar för ”player-subject’s 

skin” (spelarens motiv-skal). Detta skal som spelarens motiv grundar sig i kan exemplifieras i 

spelet Fahrenheit (Atari, 2005) där man kan relatera till den fiktiva världen och då skapar 

spelarens motiv. ”Spelarens motiv-skal” används inom spelet, som skapar och skapas ifrån 

spelvärlden, där även spelaren använder sig av moraliska resonemang i sin relation med den.  

 

I detta arbete kommer därför ”spelarens motiv-skal” att definieras som ett tillstånd där 

spelaren förstår den virtuella världen och utför sitt resonemang baserat på den värld som 

spelaren befinner sig inom. Spelarens karaktär är i detta fall också en viktig faktor utifrån 
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spelarens resonemang om det är en karaktär med en bakgrundsberättelse eller en karaktär 

som spelaren skapat helt ifrån grunden.  

Ett koncept Sicart (2010) beskriver i spel är etiskt game play och det menar han är när spelaren 

utgår ifrån ett moraliskt perspektiv på sitt spelande. Sicart (2010) beskriver tillståndet som en 

form av paus där man använder vad han beskriver som ”ludic phronesis” och uppstår när 

spelaren utför ett beslut i spelet baserat på erfarenheter som uppkommer i spelvärlden. 

I det här arbetet definieras instrumentellt spelande som motsatsen till vad etisk game play är, 

där instrumentellt spelande innebär att spelet får ett systematiskt synsätt, snarare än en 

virtuell värld med karaktärer. För att exemplifiera i ett spel där detta synsätt kan förekomma 

är i spelet The Walking Dead (Telltale Games, 2012), där spelet saknar tydligt poängsystem 

och motiveras genom berättelsen och protagonisten Lee. Ett systematiskt synsätt på spelet 

skulle innebära att spelaren endast ser spelet med lite interaktion som annars utgörs av flera 

QTE (Quick-Time-Event) -moment. Spelaren skulle även utgå ifrån möjligheten att ladda om 

en ny sparfil för att systematiskt uppnå det ”bästa” utfallet av valen. Även om det inte är något 

fel i att spela spelet på detta sätt så har spelet inget tydligt poängsystem och är designat för att 

spelaren ska fatta moraliska beslut, för att dessa beslut ska kännas viktiga och engagerande så 

bör spelaren genom sitt ”motiv-skal” lära känna världen och karaktärerna för att sedan under 

ett ”ludic phronesis”- tillstånd fatta ett beslut. 

 

Sicarts (2009/2010) teorier tillsammans med Caillois (2001) teori till ”mimicry” är grunden 

till vad som kommer att vara en motpol till detta arbetets definition av Gamer Mode. 

Grounded Mode är en term som kommer att användas i arbetet för att beskriva ett tillstånd 

där användaren inte befinner sig i den systematiska och vinnande attityden som ”Gamer 

Mode” innefattar. Grounded mode och ordet grounded betyder på svenska 

“verklighetsförankrat” och ”grundat” (bab.la 2017) vilket är representativt för hur begreppet 

kommer att användas. 
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3 Problemformulering  

I detta arbete kommer fokus att vara om ”gamer mode” -beteendet. Frank menade att orsaken 

till gamer mode-beteendet berodde på hur tre faktorer var utformade kring spelaktiviteten (se 

2.3). I denna undersökning kommer arbetet att testa Franks andra faktor, som handlar om 

hur spelet framställs och hur instruktioner till spelaren blir presenterade (se 2.3). I arbetets 

bakgrund beskrivs Tversky och Kahnemans (1981) teori kring framställandets effekt och 

existerar som ett underlag till att framställning faktiskt har en påverkande effekt (se 2.5). I 

denna undersökning kommer fokus att vara kring spelarens beteende, där framställningen 

kommer att fungera som en orsaksfaktor. 

I en undersökning av Frank (2014) där testgrupper fick genomföra simuleringar, fick 

testgrupperna spela två olika versioner av ett spel. Den ena versionen var modifierad så att 

den saknade tydliga spelelement som till exempel poäng och hälsamätare, medan den andra 

gruppen testade ett spel där spelelementen fanns kvar. Man kunde i undersökningen urskilja 

skillnader på hur de spelade. Frank (2014) hävdade då att belöningssystem är dominerande 

till den grad att det fick testpersonerna att byta spelstil för att istället samla poäng och på så 

sätt indikera att de hamnade i ett gamer mode.  

Det som skiljer Franks undersökning ifrån mitt arbete är att poängsystem kommer att vara 

identiska i båda versionerna som ska testas och istället kommer två olika framställningar att 

visas i början av varsitt spel. Dessa två framställningar kommer att beskriva två olika uppgifter 

som spelaren kan uppfylla i spelet, där det ena framställningen uppmuntrar till uppgifter som 

inte är poängbaserade. Detta kommer att sedan jämföras med en annan grupp där de får en 

framställning som uppmuntrar dem till att utföra uppgifter som är poängbaserade, för att på 

så sätt kunna jämföra dessa två grupper mot varandra för att se om det går att urskilja en tydlig 

skillnad i spelarbeteende, som i det här fallet kommer att mätas i deltagarnas poäng. 

För att göra de två framställningarna tydliga mot varandra så kommer de båda 

framställningarna att agera som motpoler och därför skilja sig åt. Det går att argumentera för 

att Tversky och Kahnemans undersökningar genomfördes med framställningar som var 

likartade varandra i praktiken. I det här fallet fokuserar arbetet främst kring Gamer mode och 

om en framställning i form av en uppgift som visas i en introduktionsskärm kan påverka 

spelaren likt det som Frank (2012) beskrev (se 2.3). Därför kommer de två framställningarna 

istället vara olika varandra för att på så sätt kunna genom observation se om spelarens 

benägenhet till att samla poäng skiljer sig åt. De två beteenden som har definierats och som 

en spelare kommer att kunna befinna sig inom i denna undersökning är antingen Gamer mode 

(2.6.1) eller Grounded mode (2.6.2). Gamer mode beteendet förutsätter att spelaren främst 

spelar för att vinna, medan Grounded mode innebär ett beteende där spelaren baserar sitt val 

utifrån det egna perspektivet som förlängs genom spelarkaraktärens agenda. Vilket lett till 

följande frågeställning: 

• Hur påverkar en framställning som uppmanar till olika uppgifter, egocentriska eller 

altruistiska, spelarens beteende vad gäller poängsamlande? 

 

Anledningen till att framställningen ska handla om egocentriska och altruistiska uppgifter är 

för att de är två naturliga motpoler till varandra. Då Mueller (1986) även menar att egoism 
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och altruism är något som grundar sig inom den mänskliga naturen när det kommer till 

beslutsfattande. En hypotes kommer även att ställas och den lyder som följer: 

Hypotes: Deltagarna som spelar versionen med den egocentriska framställningen kommer att 

vara mer benägna till att samla poäng än de deltagarna som spelar versionen med en 

altruistisk framställning.  

I artefakten så kommer poängbaserade uppgifter och icke poängbaserade uppgifter att 

förekomma. Innan spelet startas kommer någon utav två introduktionsskärmar visas för 

spelaren där i den ena texten uppmanar spelaren till att spela altruistiskt och den andra 

egocentriskt. Utformandet i artefakten är att de egocentriska valen innebär poängbaserade 

uppgifter medan altruistiska val innebär icke poängbaserade uppgifter. 

 

Då arbetet fokuserar kring framställning och om det är en orsaksfaktor gällande beteende som 

fokuserar på poängsamlande, så kommer därför artefakten som skapas efterlikna ett 

kommersiellt spel i den bemärkelse att spelet är inspirerat av Grand Theft Auto (Take-Two 

Interactive, 1997) och indiespelet One Chance (Dean Moynihan, 2010). Anledningen till att 

artefakten är baserad på dessa två spel är för att de båda spelen passar in på de två motpolerna 

”Gamer mode” och ”Grounded mode” som beskrivits tidigare i mitt arbete. ”Grand Theft Auto” 

i det här fallet använder sig av många spelelement såsom ett poängsystem, medan ”One 

Chance” handlar om att sätta sig in i karaktären roll och utföra val, där många poängsystem 

helt saknas. 

 Artefakten 

Artefakten utformades i programmet Game Maker: Studio och var inspirerat av bilfärderna i 

”Grand Theft Auto” och beslutsprocessen som existerar i spelet ”One Chance”. Två identiska 

versioner av spelet skapades där endast en informationsskärm i början av artefakten skiljde 

dem åt. En av versionerna uppmanade spelaren till ett icke egocentriskt beteende, där den 

uppmanade spelaren till att ”hjälpa andra”. Den andra versionen var egocentriskt fokuserad 

genom att uppmana spelaren till att vara ”framgångsrik”.   

Ett poängsystem fanns tydligt i spelet så att spelaren skulle vara medveten om att 

poängsamlande förekom. Efter att antingen fått en altruistisk eller egocentrisk framställning 

startar spelet i en miljö där spelet har ett perspektiv som liknar det som finns i spelet One 

Chance (Dean Moynihan, 2010) (se figur 2). Den miljön börjar som en introduktion till 

spelaren där man kan förflytta sig i sitt hem. 



 
15 

 

Figur 2: Bild ifrån spelet One Chance (Dean Moynihan, 2010) 

Sedan skulle nästa del i artefakten få ett perspektiv som liknar Grand Theft Auto (Take-Two 

Interactive, 1997) (se figur 3) där målet är att åka till forskningsstationen där spelarens 

karaktär arbetar som forskare. Under denna sträcka skulle testpersonen ha möjlighet att 

kunna samla poäng genom att plocka upp olika föremål med spelarens bil och utföra 

poängbaserade- och icke poängbaserade uppgifter. 

 

Figur 3:Bild ifrån spelet Grand Theft Auto (Take-Two Interactive, 1997) 

När spelaren är framme vid sin arbetsplats återgår spelet till det tidigare perspektivet (se figur 

2) och där erbjuds spelaren olika möjligheter till att uppnå poäng i spelet. Spelaren får då stå 

inför ett val där spelaren har möjlighet att välja mellan ett altruistiskt och egocentriskt beslut 

och där det egocentriska belönar spelaren med poäng.  

 Metod 

Under denna rubrik kommer valet av metod finnas beskrivet samt diskussion till de val som 

har gjorts för denna undersökning. Metoden som användes i undersökningen var både 

kvalitativ och kvantitativ.  De kvantitativa metoder som användes var enkät och strukturerad 
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observation för testning. En anledning till att kvantitativ metod tillämpas är att det ofta ger 

mer generaliserbara resultat då fler fall studeras. Semistrukturerade intervjuer kommer att 

genomföras vilket har en kvalitativ utgångspunkt. Valet av intervjuer grundades i att det gav 

en möjlighet till att följa upp frågor som eventuellt kommer upp under testningen och om det 

visade sig att de kvantitativa resultaten skulle vara otydliga. 

Enkäten som besvarades var för att få tillgång till bakgrundsvariabler hos deltagaren men även 

för att undvika att frågor omformuleras mellan varje deltagare. En observation genomfördes 

när deltagaren testade artefakten som hade skapats inför undersökningen. Min roll under 

testningen var enligt det som Østbye et al. (2003) beskrev som icke deltagande observatör och 

var en öppen observation, då min roll var närvarande med ett iakttagande synsätt som 

deltagaren var medveten om.  

3.2.1 Enkät 

Innan deltagaren skulle genomföra testningen, så skulle denne behöva besvara frågor i form 

av en enkät, som kommer ge svar på olika bakgrundsvariabler om deltagarna. 

Bakgrundsvariablerna var i detta fall kön, ålder och tidigare spelerfarenhet. Baserat på 

resultatet vid enkäten kunde deltagarna bli placerade i två jämnfördelade grupper för att 

motverka att de bakgrundsvariablerna var en påverkande faktor. Frågorna som presenterades 

i enkäten var i kryssningsbara och där deltagare fick möjligheten att svara på frågor angående 

ålder, kön och sin spelerfarenhet. 

Enligt Bryman (2008) har människor en tendens att svara med ett ärligare svar under en enkät 

vilket var en av fördelarna med det. Problematiken i detta fallet var att enkätfrågorna som 

användes i undersökningen ”endast” svarade på frågor som enligt Østbye et al. (2003) 

definierade som ”inledande” och ”mindre kontroversiella frågor”. Då respondenten skulle 

genomföra en testning efter att enkäten skickades in var det därför viktigt att det inte blev för 

uppenbart vad syftet med testningen var så att det skulle påverka testpersonen och den data 

som skulle samlas in. 

3.2.2 Observation 

Observationen var en öppen icke deltagande observation där testpersonen skulle befinna sig i 

en informell miljö. Det som bör noteras är då att det fanns nackdelar med denna 

observatörsroll då Østbye (2003) beskrev att den som blir observerad kommer delta i 

testningen med vissa förväntningar och då framför allt undra inom vilket syfte som de utför 

testningen och då ha i åtanke vad observatören vill att de ska göra under testningen. Liknande 

förväntningar beskrev även Gladwell (2004) när han tar upp ett exempel där personer oftast 

försöker agera mer sofistikerat för att ge ett bättre intryck. 

Denna aspekt valdes att lösas genom att ge testpersonen ett avslappnat intryck, att tidigt vid 

mötet med testpersonen introducera mig och förklarar att testpersonen ska genomföra en 

speltestning och besvara några frågor. Det som var viktigt att förklara för testpersonen var att 

personen skulle vara anonym i undersökningen för att på så sätt undvika att testpersonen 

skulle känna sig utlämnad och då anpassa sitt spelarbeteende efter det. För att undvika att ge 

ett formellt intryck beslutades det därför att testningen skulle ske i en icke formell miljö och 

där deltagarna skulle få möjlighet att ställa frågor angående artefakten. 

Att genomföra en observation lämpar sig väl för arbetet då den metoden underlättar 

granskning av interaktionen mellan deltagaren och systemet. Så som observatörsrollen är 
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definierad i det här arbetet så innebär det att den rollen även kommer fungera som en expert 

för systemet som deltagaren kan ställa frågor till vid eventuella frågetecken. Om det skulle 

uppkomma brister i artefakten som hindrar deltagaren att genomföra testningen så kan 

observatören i det scenariot finnas till som ett hjälpmedel. Det finns flera fördelar med denna 

metod då den lämpar sig bra för att undersöka händelser som uppkommer vid en testning. Då 

observationen kommer att ske enligt vad Bryman (2008) beskriver som registrering av 

händelser, där man väljer att observera ett visst händelseförlopp och registrera om en specifik 

händelse inträffar eller inte. De händelser som noterades var om spelaren väljer att samla 

poäng och om deltagaren överskrider 1500 poäng (se 4.4). Ytterligare en fördel med att 

genomföra denna typ av observation är att det innebär möjligheten att granska om någon 

händelse i artefakten skulle vara otydlig, detta kommer försöka lösas genom att utforma 

artefakten så att det blir tydligt att läsa av händelserna som sker. 

 

3.2.3 Intervju 

När testpersonen hade spelat klart så intervjuades personen därefter genom en 

semistrukturerad intervju. En av anledningarna till att denna intervjustruktur hade valts var 

för att den ansågs som flexibel (Østbye, et al 2003) och möjligheten fanns då att använda 

grundfrågorna för att sedan ge följdfrågor. 

Nedanför finns frågorna som testpersonen skulle svara på, X:et indikerar olika utfall beroende 

på hur de agerade i artefakten. De frågor som ställdes inför testpersonerna var följande: 

• Vad anser du är det viktigaste i ett spel? 

• Enligt ditt agerande i spelet så valde du X, har du någon specifik anledning till varför 

du valde detta? 

• Enligt din mening, vad handlade spelet om? 

Anledningen till att frågorna kommer ställas efter testningen är för att det kan vara frågor som 

påverkar testpersonens agerande under själva testningen då Østbye et al. (2003) menar att 

testpersoner eller respondenter gör oftast det som de tror att intervjuaren önskar.  

En anledning till att en intervjumetod användes i detta fall var för att det då skulle kunna 

användas som komplement till observationen ifall det visade sig att det inte gick att urskilja 

någon tydlig händelse i testpersonens beteende. En ytterligare anledning till varför en 

avslutande intervju användes var för att då kunna få reda på testpersonernas beteende ifall 

alla deltagare skulle få en poäng där det inte gick att göra några tydliga skillnader. 

 Deltagare 

Sökning av deltagare skedde genom det som Hartman (1998) beskrev som ett 

tillgänglighetsurval, där deltagare som fanns tillgängliga valdes. Det positiva med detta 

tillvägagångssätt är att det snabbt går att få tag på deltagare däremot blir inte urvalet 

nödvändigtvis optimalt vad gäller representation. För att hitta deltagare valdes därför 

information att spridas genom sociala medier ut till olika grupper, där arbetet presenterades. 

Informationen som skulle presentera arbetet fick vara begränsad för att undvika att det skulle 

påverka deltagarnas beteende i undersökningen. Varje deltagare träffades enskilt där vi i 

förväg hade bestämt en tid där vi kunde träffas.  
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Eriksson och Månson (1991) beskriver tre etiska aspekter vilka bör finnas i åtanke när en 

undersökning med deltagare sker. Den första är vem som utfrågas och om den utvalda 

gruppen kan bli lätt identifierbar och därför håller tillbaka viktig information. För att undvika 

att deltagarna skulle känna sig pressade fick rekrytering ske genom sociala medier och där 

personer frivilligt väljer att ta del i undersökningen. Ett annat tillvägagångsätt som löste 

problematiken med tillbakahållande av information samt upplevelse av påtryckning var att 

förklara för deltagarna att de kommer att vara anonyma i undersökningen och de hade 

möjlighet att avbryta undersökningen när de själva vill. 

Den andra etiska aspekten är vad frågar jag? Här menar Eriksson och Månson (1991) att det 

främst handlar om hur känsligt ämnet är i en intervju. Då denna undersökning inte handlade 

om något kontroversiellt ämne (Østbye, et al., 2003), var därför risken liten att deltagarna 

skulle känna sig obekväma när de besvarade frågorna. 

Den tredje och sista etiska aspekten som tas upp är hur jag frågar. Precis som Eriksson och 

Månson (1991) tar upp så är ett av de större problemen med en undersökning vilken distans 

man ska ha till deltagarna. I denna undersökning skulle arbetet ske i en informell miljö där 

min roll skulle vara icke deltagande observatör, det var därför viktigt som Eriksson och 

Månson (1991) förklarar att min roll inte var alltför samarbetsvillig och för initiativtagande så 

att det skulle påverkar deltagaren i undersökningen. 

 Genomförande 

När deltagarna blev presenterade angående denna undersökning var det därför viktigt att inte 

avslöja för mycket om vad som exakt skulle undersökas, så att det inte skulle påverka den data 

som skulle samlas in.  

När tillräckligt många deltagare hade anmält sig, gällde det att komma överens om när och 

vart vi skulle ses. När vi träffades på plats skulle all utrustning vara i ordning och deltagaren 

blev presenterade inför undersökningen. Först skulle deltagarna få svara på en enkät som 

sedan följs av en testning av artefakten där min observationsroll var att läsa av händelser. 

Enligt Østbye, et al. (2003) så är det centrala metodverktyget för en observatör 

fältanteckningarna som skrivs medan observationen pågår. Detta verktyg var till användning 

i min observationsroll då relevanta observationer kunde kontinuerligt omvandlas till data. 

Den typen av anteckningar som gjordes var teoretiska anteckningar och 

observationsanteckningar. Det som var fördelen med att använda dessa verktyg var att med 

observationsanteckningar så gick det att beskriva det som faktiskt skedde. Teoretiska 

anteckningar kunde vara användbara vid händelser som uppstod som tolkningsbara och när 

olika spekulationer uppkom. Fördelen med att använda dessa metodverktyg var att om det 

uppkom några spekulationer eller frågor som uppstod under observationen kunde de sedan 

frågas i den avslutande intervjun. 
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4 Projektbeskrivning 

Nedan beskrivs avvägningar och designval som har skett under arbetsprocessen med 

artefakten.  Det som även beskrivs är artefakten men även iterationerna vid framtagandet av 

den slutgiltiga versionen. Pilotstudien finns även presenterad och kritiseras. 

 Prototypmetoden 

I början av skapandet skissades en lo-fi-prototyp fram för att på så sätt förtydliga storleken på 

spelet men även vad som faktiskt behövde implementeras. Det som Benyon (2010) beskrev 

var att en lo-fi-prototyp är något som har en låg detaljeringsgrad i den mening att prototypen 

oftast är skapad genom skisser eller teckningar. Anledningen till valet av denna process var 

för att det underlättar möjligheten att jobba iterativt då en lo-fi-prototyp är billig och går 

snabbt att producera vilket innebär att det underlättar vid ändringar (Benyon 2010). 

Efter att lo-fi-prototypen utformats och reviderats skapades sedan en hi-fi-prototyp. 

Revideringen utgick från hur mycket tid och resurser som fanns tillgängliga, och eftersträvade 

en produkt där det tydligt gick att urskilja att spelaren kan utföra handlingar i spelet som var 

mer poäng- och tävlingsinriktade.  

En hi-fi -prototyp beskrivs som en prototyp som efterliknar den slutgiltiga produkten och som 

ska kunna representera hur den färdiga produkten kommer att fungera. Fördelen med att 

sedan skapa en hi-fi-prototyp menar Arvola (2014) är att det finns en möjlighet att få testa 

olika delar av produkten innan den helt färdigställs med ljud och grafik. Han menar dock även 

att det är viktigt att testa en välgjord spelprototyp då det kan förmedla en konkret spelidé som 

kan kommuniceras och värderas.  

4.1.1 Konceptskiss 
 

I början av arbetsprocessen var huvudfokus att göra ett textbaserat spel med endast dialoger 

och valbara alternativ likt spelet The Walking Dead (Telltale Games, 2012). Denna typ av 

prototyp var endast tänkt att fungera som en interaktiv berättelse som skulle presenteras i 

form av text och sakna de flesta former av visuella inslag.  Även om det skulle kunna ge tydliga 

svarsalternativ genom att framställning är något som presenterats genom text, så skulle 

avsaknaden av faktiska spelmoment innebära en diskussion om artefakten i så fall skulle vara 

tillräckligt tydlig för att kunna visa upp de två olika spelstilarna gamer mode och grounded 

mode. Därför var ett textbaserat spel något som övergavs tidigt för att istället fokusera på att 

skapa en artefakt som hade game play som kunde uppmuntra till en mer lekfull spelstil. Ett 

flödesschema (se figur 4) skapades under processen för att på så sätt kunna förtydliga hur 

artefakten skulle användas i undersökningen men även som en grund för hur artefakten skulle 

skapas. Modellen visar att beroende på vilken framställning du fått, antingen ”Hjälp andra” 

eller ”Egen framgång” så har spelaren möjlighet att sedan utföra uppgifter som är 

poängbaserade eller utföra uppgifter som är icke poängbaserade, då dessa innebär att du 

antingen har ett gamer mode eller grounded mode -beteende. 
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Figur 4: Visar de olika tillstånden som en testperson kan befinna sig inom. 

 

I början av processen togs en lo-fi-prototyp fram där artefakten skulle vara uppbyggd som ett 

turordningsbaserat strategispel likt The operational Art of War (Matrix Games, 2005) där 

användaren hade möjlighet av antingen välja att bomba eller invadera länder efter att blivit 

exponerade för en framställning (se figur 5). På grund av tidsbrist och svårigheter med att 

konkretisera spelet ytterligare utvecklades inte idén vidare. Däremot återanvändes idén om 

att exponera olika framställningar i början av spelet vidare till den slutgiltiga artefakten.  

 

Figur 5: ”Nuke” eller ”Invade” var två olika handlingar som skulle kunna genomföras. 
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 En annan lo-fi-prototyp som togs fram var att spelaren skulle inta rollen som en soldat i ett 

”top-down”-perspektiv för att skjuta alla fiender för att vinna (se figur 6). I prototypen skulle 

civila finnas och som kunde hamna i vägen för skottelden. Belöning av poäng skulle delas ut 

oavsett om du träffade fienden eller de civila. Likt tidigare koncept så var det svårt att hitta 

något som fick dess game play att kännas tillräckligt utfyllt och valideringsbart. I detta fall 

upplevdes prototypen vara alldeles för fokuserad på att samla poäng vilket innebar att 

prototypen skulle få game play och därmed bli alldeles för gamer mode-orienterat. Däremot 

skulle användandet av civila som en resurs i form utav poäng vara något som skulle användas 

i den slutgiltiga artefakten. 

 

Figur 6: En tidig pappersprototyp 

  

Den senare lo-fi-prototypen fick därför bli mer fokuserad på dialog och där möjligheten fanns 

att integrera med olika föremål i världen (se figur 7), denna prototyp var inspirerad av spelet 

One Chance (Dean Moynihan, 2010). Detta designval gjordes för att det då skulle ge tydligare 

resultat om vilket beslut som spelaren fattade beroende på vilket tillstånd denne hade i spelet.  

Denna konceptskiss hade sitt ursprung ifrån en tidigare idé som beskrivits i texten som ett 

textbaserat spel där spelaren kunde utföra olika val. Även om spelet nu skulle få ett visuellt 

yttre så innebar detta att spelaren skulle kunna vara begränsad i sina handlingar och därmed 

även avsaknaden av game play. Därför gjordes en enkel skiss som var inspirerad av de tidigare 

konceptskisserna, där poäng skulle finnas med och där även civila karaktärer skulle finnas 

med i någon form. Denna delen av spelet skulle upplevas som ”friare” och vara inspirerat av 

Grand Theft Auto (Take-Two Interactive, 1997). I detta koncept så framförs berättelsen genom 

du ska köra till jobbet men att möjligheten att samla poäng och ha ett mer tävlingsinriktat 

förhållningssätt till spelet existerar (se figur 7). Spelaren har därför möjlighet att kunna välja 

att antingen följa det som framställdes i början av spelet eller ha en mer tävlingsfokuserad 

spelstil. Innan och efter denna ”friare” sekvens så skulle spelet presenteras utifrån ett ”side-

scroller”-perspektiv där dialoger och val även förekommer (se figur 8). 
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Figur 7: En skiss där spelaren passerar objekt fram till sitt jobb 

 

 

Figur 8:Side-Scroller där spelaren symboliseras genom den vänstra rektangeln, och där text aktiveras när 
spelaren passerar siffrorna för att aktivera olika händelser. 

 Prototypen 

Som tidigare nämnts (se kapitel 3) menade Frank (2012) att poängsystem var dominerande, 

då han genomförde sin undersökning med hjälp utav det kommersiella spelet The Operational 
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Art of War (Matrix Games, 2005) som är ett 2D-spel där möjligheten till olika spelstilar fanns. 

Detta låg till grund vid utformandet av följande prototyp vilken fokuserade på spelmoment 

och utformades därför till en 2D-prototyp istället för ett rent textbaserat spel då Sung och 

Mayer (2012) menar att spel med grafik ökar en spelares upplevelse mer än spel med avsaknad 

av grafik.  

För att skapa en hi-fi-prototyp så användes Game Maker: Studio (YoYo Games, 1999) som är 

ett prototypverktyg för spel och som lämpar sig bäst om man vill skapa något i en 2D-miljö. I 

den första iterationen av spelet skapades miljöerna där spelaren befann sig i sitt ”side-

scroller”-perspektiv likt One Chance (Dean Moynihan, 2010), där spelaren kunde förflytta sig 

horisontellt och där dialog startades när spelaren befann sig vid en specifik position (se figur 

9).  

Efter att fått funktionaliteten att fungera med dialoger och möjligheten att integrera med 

miljön, flyttades fokus till att arbeta med den ”friare” delen av spelet. Denna delen av spelet 

krävde därför att det fanns möjlighet till att kunna uppnå poäng. I staden finns det symboler 

som spelaren kan plocka upp, dessa ger spelaren poäng och är placerade så att de vägleder 

spelaren så att denne kommer att passera den slutgiltiga delen av spelet. I staden finns det 

olika platser spelaren kan besöka om spelaren väljer att vika av ifrån poängen för att ha 

möjligheten att hjälpa olika personer som existerar i staden. Om spelaren hjälper personen så 

innebär det att spelaren förlorar 100 poäng istället än om spelaren skulle fortsätta att åka 

vidare till jobbet. Genom denna designutformning kan man därför observera om en spelare 

väljer att gå ifrån poängsökandet för att istället utforska miljöerna.  

Tidigt i versionen var det tänkt att spelaren skulle kunna förstöra statiska och rörliga objekt 

genom att köra på dem. De objekten skulle representera gatlyktor och föremål som skulle 

passa in i en urbaniserad miljö. Detta valdes senare bort då de saknade anledning till att finnas 

med i spelet och visade inte på att uppfylla den utvärderingsbarhet som krävdes för att svara 

på min frågeställning, utan upplevdes istället som överflödiga. 

 

Figur 9:  
Bilden till vänster visar hur den ”friare” miljön kommer att utspela sig, där de blå kvadraterna är de rörliga 
objekten och de röda är de statiska.  
Bilden till höger visar hur miljön ser ut när spelaren utför val, där den blå kvadraten symboliserar spelaren, de 
gröna får dialogen att synas och de gula är interaktiva objekt. De gröna objekten kommer att vara osynliga 
när spelet körs. 
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4.2.1 De visuella inslagen 
 

Det går att argumentera för att artefakten kunnat lämpa sig som ett 3D-spel då Sung och 

Mayer (2012) menar att grafiken är något som bidrar till att spelaren ökar sitt engagemang 

och inlevelse för spelet vilket även gäller 3D-spel. På grund av tidsbrist och begränsade 

resurser fick artefakten istället bli en 2D-prototyp. Däremot kommer detta inte nödvändigtvis 

göra artefakten mindre inlevelserik då spel som One Chance (Dean Moynihan, 2010) visar att 

det går att skapa engagerande spel genom enkla medel.  

Därför fick prototypen genomgå ett grafiskt lyft i form av en ”pixelerad” grafisk stil. 

Anledningen till valet av den stilen är för att den snabbt går att producera men även ger ett 

yttre som kan anses som tilltalande. En bana fick skapas för att kunna vägleda spelaren genom 

den friare delen av spelet, men anledningen till att grafiken behövde förbättras var för att det 

krävs att spelaren förstår att spelet faktiskt utspelar sig i en urbaniserad miljö, där det är 

naturligt att människor existerar (se figur 10). 

 

Figur 10: Banan där spelaren kan förflytta sig med sitt fordon. Spelaren börjar längst ned och ska ta sig allra 
högst upp till den blå byggnaden. 

Vid skapandet av huvudkaraktären, var det viktigt att ge den ett utseende då detta hjälper 

möjligheten att få spelaren att känna att spelkaraktären är en förlängning av spelaren själv 

(Sicart, 2009). Huvudkaraktären fick även en ”gång”-animation för att på så sätt få spelaren 

att förstå att karaktären faktiskt går framåt och för att kännas mer levande, vilket gör att 

spelarens inlevelse ökar (Madigan, 2010). Anledningen till varför fokus lades på att även ge de 

interaktiva objekten i världen ett grafiskt upplyft var för att de skulle tydligt visa att spelaren 

befann sig i en värld med karaktärer för att på så sätt ge spelaren en mer inlevelserik 

upplevelse (se figur 11).  Precis som beskrivits tidigare (se avsnitt 2.6.2) så är 

bakgrundsberättelser och karaktärer viktigt för att spelaren ska kunna fatta beslut baserat på 

sitt ”motiv-skal” som spelaren får när denne befinner sig i en virtuell värld (Sicart, 2009). 
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Figur 11: Karaktärerna och dörrarna fick bli mer detaljerade, dialogen i spelet blev även centrerad. 

4.2.2 Framställningen 

Ett annat val som bestämdes vid skapandet av artefakten var hur texten skulle presenteras i 

början av spelet. Tidigt var det tänkt att introduktionen skulle presenteras genom att texten 

skulle tona in likt hur berättelsen förmedlas i spelet One Chance (se figur 12) men för att 

förtydliga texten valdes därför en annan effekt. Texten skulle presenteras genom en så kallad 

”skrivmaskins-effekt” och på så vis få en rörelseeffekt. Att använda rörelser för att visa något 

menar Ware (2008) är ett starkt verktyg för att uppnå det han beskriver som ett orienterande 

svar (orienting response). Ett orienterande svar innebär att vi reagerar på det direkt när det 

inträffar då rörelse är något som vi känner av direkt gentemot statiska detaljer (Ware, 2008). 

Användandet av rörelser är därför något som används för att testpersonen inte skulle kunna 

missa informationen som framställdes i början av spelet. 

 

Figur 12: Skärmdump på introduktionen på spelet One Chance (Dean Moynihan, 2010) 

 

Möjligheten att spelaren skulle kunna trycka förbi mellansekvenser i spelet var något som 

valdes bort, då det skulle kunna finnas deltagare som tryckte bort introduktionsskärmen 
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direkt och då missa den. Istället fick introduktionsskärmen vara tidsstyrd för att då undvika 

att spelaren missade den genom knapptryckningar. Dock innebar det beslutet att möjligheten 

fanns att testpersonen av misstag inte var uppmärksam på texten. Genom att genomföra en 

pilotstudie kunde det utvärderas huruvida testpersonen hunnit läsa av skärmen genom att 

ställa frågor om detta i slutet av undersökningen. Østbye, et al. (2003) menar att när 

deltagaren befinner sig i en undersökning som är öppen observerande vet denne att personen 

i fråga blir observerad och sätter sig därför in i en roll. Deltagarna kommer frivilligt delta vid 

undersökningen och även ingå i denna roll, därför förutsattes det att deltagaren skulle ha ett 

engagemang och bör därför inte kunna missa att läsa texten som introduceras i början av 

spelet. 

I de två olika versionerna så kommer texten som framställs i början att beskriva olika scenarier 

(se figur 13). Ett val som gjorts är att få texten i introduktionsskärmen att kännas som en 

naturlig del i spelet. Valet av textens teckensnitt baserades på spelets resterande grafiska 

utseende i syfte att efterlikna det. Anledningen till detta var att texten skulle bli enhetligt med 

spelet istället för att texten som presenterades i början skulle kännas för påklistrad. Som 

tidigare nämnts skulle spelet försöka efterlikna ett kommersiellt spel med poängsystem 

(kapitel 3), vilket var ett resonemang till språkvalet, då engelska är mer vanligt förekommande 

i spel än svenska. Språkets val grundar sig även i att Game Maker: Studio (YoYo Games, 1999) 

endast har stöd till bokstäverna A till Z vilket innebar att svenska bokstäver inte skulle kunna 

skrivas ut.  

 

Figur 13: De två olika framställningarna som kommer att användas som 
 en introduktion i varsin version. 

Valet av texten baserades på det som beskrivits tidigare (se kapitel 3) där framställningen 

används som en orsaksfaktor på ett spel och som i det här fallet är den artefakten som 

utformades inför undersökningen. 

 

 Pilotstudie 

Innan studien skulle genomföras utfördes en pilotstudie, där fyra olika personer testade 

artefakten och svarade på de frågor som hade utformats.  
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Inför denna pilotstudie fick två av testerna utföras online på grund av tidsbrist, där vi använde 

oss utav kommunikationsverktyget Skype (Skype Technologies, 2003) för att då kunna göra 

en skärmdelning och därmed ha möjlighet att observera deltagarens beteende. För att svara 

på frågeformuläret innan observationen fick deltagaren svara på frågorna skriftligt digitalt och 

genom röstkommunikation kunde även intervjun genomföras efteråt. Kritiken mot detta 

genomförande var att det inte gick att läsa av hur spelaren faktiskt reagerade fysiskt på olika 

händelser. Deltagarna uppmuntrades till att berätta och beskriva hur de tänkte när de spelade 

och fick möjligheten att ställa frågor om något var oklart, vilket är vad Dix et al. (2002) 

beskriver som en kooperativ utvärdering.  

De andra deltagarna fick genomföra tester i enlighet med den tänkta metoden (se avsnitt 3.2), 

vilket innebar att vi bokade in en tid då möjligheten fanns att träffa varje deltagare och 

genomföra min undersökning. Deltagarna fick beskrivet att undersökningen skulle ta cirka 15 

minuter, vilket var en bra proximal tid då undersökningen nästan tog lika lång tid som 

beskrivits för deltagarna. I detta fall förklarades inget mer för deltagarna då urvalet skedde 

genom ett tillgänglighetsurval och personerna behövde inte någon vidare motivering i vilket 

syfte undersökningen faktiskt gjordes. Vid alla tillfällen så förklarades kontrollschemat för 

kontrollerna så att spelaren redan i förväg visste vilka kontroller man använde sig av för att på 

så sätt få spelaren att endast behöva fokusera på spelet. 

Uppdelningen av vilken version varje person skulle få testa i pilotstudien baserades på att 

försöka göra en jämn fördelning mellan personerna. Då två av deltagarna ansåg sig själva som 

icke-spelare och två som aktiva spelare innebar det att varje version testades av en icke-van 

spelare och en van spelare. 

Texten som sammanställde poängen fick ha en större storlek på teckensnittet för att inte 

testpersonerna skulle missa att poäng existerade (se figur 14 & 15). 

 

Figur 14: Tidig bild av hi-fi prototypen som även visar poängen högst uppe i vänstra hörnet. 
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Figur 15: Senare del vid skapandet av hi-fi prototypen, där storleken på poängen fick en större storlek för att 
bli mer tydligt. 

4.3.1 Kritik av Pilotstudien 

 

Genom att utföra pilotstudierna kunde därför arbetet kritiseras genom speltestning av 

artefakten men även förhålla sig kritiskt till de frågor som man hade med i frågeformuläret 

och intervjun. Det visade sig efter undersökningen att vissa ändringar behövde genomföras. I 

frågeformuläret behövde svarsalternativen ändras då frågan om speltid per vecka inte erbjöd 

tillräckliga alternativ då majoriteten av deltagarna spelade mer än de tidsintervall som 

formuläret erbjöd (se Appendix A). Det som inte heller förtydligades i frågeformuläret var om 

det var digitala spel det handlade om, då en av deltagarna frågade om speltiden även gällde 

fysiska brädspel. 

Under testningen som genomfördes var det två av deltagarna som inte upptäckte att det ens 

fanns poäng förrän i senare delen utav testningen. Det innebar att det inte var tillräckligt med 

att ändra storleken för att få spelaren att upptäcka att ett poängsystem existerade. En av 

deltagarna med mycket spelerfarenhet misstolkade texten som beskrevs ovanför karaktären 

(se figur 16) och tolkade den som att poängen fungerade som en slags valuta och att valet i 

slutet istället kostade 1000 poäng. Det som upptäcktes under undersökningen var även stavfel 

som deltagare påpekade. 

Vid ett tillfälle var det en person som inte hann läsa dialogen för att den försvann för snabbt, 

vilket är något som kommer att ändras inför versioner längre fram. Något som även behövde 

förbättras var att spelare ibland valde fel dörr när spelaren gick ut ur huset och missade då 

dialog som förklarade att huvudkaraktären jobbade på en forskningsstation.  

Att två undersökningar fick genomföras genom att använda Skype (Skype Technologies, 2003) 

kan ifråga sättas då det blir svårare att observera vad som fysiskt sker med deltagaren. Men 

då arbetet främst har en kvalitativ prägel då poängen är det som mäts och där endast intervjun 

fungerar som ett komplement, var det därför inget som negativt påverkade den insamlade 

data. 
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Figur 16: Problemet med att texten döljs utav karaktärerna 

 

 Slutgiltiga versionen 

 

I den slutgiltiga versionen så fick artefakten återgå till att låna spelelement ifrån den 

ursprungliga konceptskissen (se avsnitt 4.1.1) där val av dialoger förekommer. Det designvalet 

gjordes därför att det innebär att resultaten blir tydligare för undersökningen. Artefakten är 

nu utformad så att beteendet blir representerat i poängen. Spelaren börjar med 1000 poäng 

och genom att förflytta sig mot jobbet kan spelaren plocka upp föremål som ger spelaren en 

totalsumma på 100 poäng. Under spelets gång kan spelaren besöka olika grannar som behöver 

hjälp (se figur 17).  

 

Figur 17: En granne som behöver hjälp 
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Väljer spelaren att hjälpa dem så innebär det att spelaren förlorar 100 poäng, totalt finns det 

5st grannar som spelaren kan hjälpa. I slutet av artefakten står även spelaren inför en slutgiltig 

uppgift där spelaren får utföra ett val som antingen kan förbättra dennes karriär och som då 

ger spelaren 1000 poäng eller att hjälpa andra människor vilket inte ger någon poäng (se figur 

18).  

 

Figur 18: Det sista valet spelaren kan göra i slutet av spelet 

Gränsen vid visat beteende på gamer mode är när poängen överskrider 1500 poäng, då denna 

poäng visar på att spelaren har valt att genomföra uppgifter som är poängbaserade. Artefakten 

har en utformning som innebär att om spelaren en högre poäng än 1500 så har spelaren valt 

att genomföra det karriärsdrivna slutet vilket innebär att spelaren får 1000 poäng. Då 

artefakten var utformad för att låta spelaren stå mellan egocentriska och altruistiska val har 

det därför varit tydligt att kunna observera vilka val de har genomfört. 
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5 Utvärdering 

Denna undersökning har utförts på 10 olika personer. Åldern på deltagarna har varit inom 

intervallet 21–25 år. Könsfördelningen är något som hade kunnat förbättras då det endast var 

en kvinnlig deltagare som deltog i undersökningen. Testpersonerna har både bestått av 

studenter och icke studenter. Informationen om min undersökning har delats via sociala 

medier och där har dessvärre intresset visats sig vara svalt då den skickades ut under en period 

där ett flertal andra studenter genomförde olika undersökningar och kan därför vara en 

anledning till problemet att få tag på deltagare. En ytterligare problematik var att det var svårt 

att kunna promota min undersökning på sociala medier då informationen om vad som skulle 

undersökas skulle behöva vara dold och att genomföra en testning utan att riktigt veta vad är 

något som möjligtvis inte är så lockande för deltagare. Visserligen skulle man kunna promota 

undersökningen att man prövar en mekanik eller någon form av berättarstruktur, men risken 

är då att användaren blir påverkad och då inte ger rättvis data. Därför fick ett större fokus 

läggas på att genomföra ett tillgänglighetsurval där möjligheten fanns att kunna få deltagare 

att genomföra en testning utan några specifika förväntningar. 

 Demografiska bakgrundsvariabler 

Som tidigare har nämnts har ett tillgänglighetsurval genomförts vilket inneburit att deltagarna 

som har varit med i undersökningen har varierande bakgrunder gällande spelerfarenhet. Av 

de 10 olika deltagarna som fick vara med i min undersökning, blev de uppdelade i två 

demografiskt jämställda grupper som avgjorde vilken av versionerna av spelet de skulle få 

testa. Enligt Sicart (2009) har de spelare med mycket spelerfarenhet en tendens att välja de 

valen som unnar spelaren mer spelmekaniskt än vid val som innefattar moral.  Då 

bakgrundsvariabler är något som alltid är konstanta hos en individ enligt Østbye (2003) så 

har indelningen gjorts för att kunna jämna ut övriga orsaksfaktorer så som 

bakgrundsvariabler och tidigare spelerfarenhet för att då kunna förtydliga att framställningen 

är den påverkande faktorn. Genom att deltagarna fick genomföra en enkät där de fick 

möjlighet att besvara frågor kring hur ofta det spelade och hur de prioriterade sitt spelintresse 

(se Appendix D) kunde de därefter tilldelas olika grupper. De två grupperna har hänvisats som 

grupp A och B där grupp A var de deltagarna som fick en framställning som uppmuntrade att 

förbättra sin karriär medan grupp B var de deltagarna som fick en framställning som 

uppmuntrade till att hjälpa andra. 

 

 Presentation av undersökningen 

Efter att testningar genomförts och poängen sammanställs kan man få fram ett resultats som 

presenteras i följande diagram (se figur 17). Detta diagram presenterar både resultatet ifrån 

deltagarna i grupp A, som fick en egocentrisk framställning och de som var i grupp B, som fick 

en altruistisk framställning. De blå markörerna på den visar grupp B medan de röda 

markörerna visar deltagarna i grupp A.  
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Figur 19: Deltagarnas poäng i förhållande till varandra  

Förutom att kategorisera in resultatet inom gamer mode och grounded mode så visar 

diagrammet poängen som de har uppnått. Genom att granska de särskiljande fallen kan man 

därför ytterligare göra en kategorisering av resultatet. För att på så sätt kunna underlätta vid 

analys av de avvikande och de normala fallen. Att de olika fallen blir kallade avvikande 

respektive normala baseras i det här fallet på resultatet ovan (se figur 19), då diagrammet delar 

upp deltagare som poängsamlare eller icke-poängsamlare. För att bli kategoriserad 

poängsamlare så krävs det att spelaren enligt artefakten ska ha fått mer än 1500 poäng i spelet, 

då överskridande av den poängen visar på att spelaren har haft ett poängdrivet beteende under 

testningen. Att deltagarna i grupp A var mer benägna till att samla poäng återspeglas även i 

medelvärdet då grupp A hade ett högre medelvärde än grupp B (se figur 20). 
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Figur 20: Medelvärdet av poängen i de två grupperna 

 

 Redovisning av observation och intervju 

Under denna rubrik kommer varje kategorisering (se figur 19) att förklaras och där 

observationen och intervju kommer vara ett komplement till den kvantitativa data som 

samlats in. Då Bell (2000) menar att kategoriseringar är något som underlättar vid analys av 

öppna frågor så har deltagarna blivit indelade i olika kategoriseringar baserat på deras poäng 

(se figur 19).  

Inför observationen hade ett formulär skapats där min roll som observatör varit att granska 

de olika beteendevariabler och göra skriftliga kommentarer kring de olika beteenden som har 

uppkommit under testningen (se Appendix E). Den data som samlades upp under 

observationen fokuserade främst på vilka val deltagaren gjorde i spelet, hur mycket poäng 

deltagaren samlade, samt på spelaren valde att åka direkt till målet eller inte. Intervjufrågorna 

användes för att få en förtydligande förståelse om deltagarnas beteende. Det beteende som 

tolkas genom observation och intervju kan sedan användas för att jämföras med avsnitt 2.6.1 

och 2.6.2 för att förtydliga deltagarens beteende. 

Deltagarnas namn kommer inte att offentliggöras i denna undersökning därför kommer de att 

presenteras genom kodnamn. Där deltagarna i grupp A kommer vara presenterade som 

”Person” A1 till och med 5 och personerna i grupp B kommer att använda sig utav kodnamn 

”Person” A1 till och med 5. 

 

5.3.1 Grupp A: De normala fallen – Poängsamlare (A1, A2, A3, A4) 

 

I denna grupp kunde man se ett liknande beteende då deltagarna hade poäng som skilde sig 

ifrån A5 som kommer att beskrivas i nästa punkt. Dessa deltagare vara benägna till att samla 
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poäng men ansåg ändå att det var viktigt utifrån olika resonemang. A1 fick en poäng på 2100, 

A2 fick en poäng på 2100 och A3 fick en poäng på 1700. 

I grupp A kunde man se likheter mellan A1, A2 och A3, då de valde samma val och hade ett 

liknande beteende i spelet. Det beteende som de tydligt utmärkte i spelet var att de valde att 

inte hjälpa någon som de passerade genom staden och att utforska staden var inget som 

intresserade deltagarna. I slutet när de skulle utföra ett val, valde de att förbättra sin karriär. 

Poängen var i det här fallet det viktigaste för de deltagarna då de var bland de tre med högst 

poäng i grupp A. Genom intervjun kunde man få en förståelse för att poängsystemet i det här 

fallet var dominerande då de hade ett systematiskt synsätt på spelet (se 2.6.2). Testdeltagare 

A1 och A2 var både överens om att en viktig aspekt inom spelande handlade om tävlande. A3 

menade att tävlingsaspekten inte var lika viktig men att hen förstod hur systemet skulle 

fungera och därför var poäng det enda som denne valde att gå efter. I detta fall visar A1, A2 

och A3 på ett gamer mode-beteende då poängsamlande var i detta fall dominerande.  

Vid beskrivning av spelet kunde endast A3 tydligt beskriva spelets berättelse men även ge ett 

förslag på vad det underliggande syftet var som spelet handlade om. A3 menade även att 

dennes val var baserade på att få en förståelse för hur spelet fungerade, när A3 hade utfört 

olika alternativ bestämde sig A3 att hen skulle följa poängen. När personerna A1 och A2 skulle 

förklara spelet var det tydligt att de inte kunde komma ihåg berättelsen i spelet, ”Jag minns 

egentligen bara att spelet förklarade för mig att jag skulle ta mig till en blå byggnad.” beskrev 

A2. 

A4 var i det här fallet den som var minst benägen att samla poäng, denne valde att hjälpa 

personer men slutligen valde denne att samla poäng. A4 beskrev: ”I början brydde jag mig om 

grannarna men senare så ville jag pröva vad som hände om man fick bra poäng”. Då poäng 

visade sig vara det som spelaren valde att prioritera visade detta på att A4 hade ett gamer 

mode-beteende. Även om A4 inte visade på ett lika tydligt beteende som de övriga deltagarna 

i grupp A, var poängen fortfarande tillräckligt viktigt för att A4 hade ett gamer mode-beteende, 

då A4 fick en poäng på 1660.  

 

5.3.2 Grupp A: De avvikande fallen – Icke poängsamlare (A5) 

Deltagare A5 visade på ett beteende som inte var lika vinstdrivet. Denna deltagare valde att 

hjälpa andra och visade därför inte på ett tydligt vinstdrivet beteende förutom när det gällde 

den senare delen i artefakten. Då beskrev deltagaren att denne utgick ifrån följande 

resonemang: ”Jag utgick hur jag själv skulle agera, ett jobb är ju i slutänden bara ett jobb, 

minuspoäng fick man visserligen om man hjälpte folk, men man ska inte behöva gå på lik för 

att göra sin karriär berikad. Jag anser dock att min karaktär har gjort tillräckligt så nu kan jag 

välja att satsa på karriären”. A5 hade en poäng på 1060 vilket är den lägsta poängen i grupp A, 

poängen indikerade därför att användaren hade ett grounded mode-beteende. 

5.3.3 Grupp B: De normala fallen – Icke poängsamlare (B1, B4 & B5) 

Inom Grupp B fanns det 3 deltagare som valde att hjälpa andra genom att utföra uppgifter 

som inte var poängbaserade. Bland dessa deltagare var det två av dem B1 och B5 som båda 

valde att besöka alla grannar och valde att hjälpa vissa utav dem. I det här fallet utgick båda 

personerna utifrån sig själva när de agerade men även i ett syfte att utforska konsekvenserna 

av valen då B1 sa följande: ”Det första jag tänkte på var att poängen var viktigt, sedan insåg 
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jag ganska snabbt att jag tycker att det är viktigare att hjälpa människorna i den här världen 

än att satsa på poängen för det kändes inte lika viktigt. Den första personen valde jag att inte 

hjälpa då det var mest för att testa och se vilka konsekvenser det skulle ge”. B1 fick en poäng 

på 760 vilket var en av de med lägst poäng i undersökningen och prioriterade inte poäng högt 

vilket innebar att denna spelaren infann sig i ett grounded mode. 

B5 hade ett liknande resonemang när han beskrev: ”Mina val baserade på att jag ville utforska 

vad som hände om jag valde vissa alternativ och det var drivkraften, att få se vad som händer. 

Vissa val tilltalade mig visserligen mer då jag kunde sätta mig själv i situationen och göra mitt 

val därefter”. I detta fall tyder det på att B5 befann sig i ett grounded mode då denne har ett 

perspektiv som överensstämmer med det som beskrivit tidigare om grounded mode men även 

för att spelaren inte var lika benägen till att skaffa poäng då denne hade en poäng på 760. 

Deltagaren B4 utforskade inte staden men passerade två grannar som B4 valde att hjälpa. 

Deltagaren B4 visade inget tecken på att utgå ifrån sin egna moralkompass när han beskrev 

sitt resonemang eller under observationen. Han var mer intresserad av att utforska spelet då 

han beskrev: ”Jag ville se vad som skulle hända om jag fick en låg score, om det fanns en 

konsekvens utöver familjen eller om huvudkaraktären skulle förlora sitt jobb”. Då B4 inte 

indikerade på något beteende som visade på att poäng hade någon form av vikt, då denne bara 

fick 790 i poäng så visar detta på att B4 hade ett grounded mode-beteende. 

5.3.4 Grupp B: De avvikande fallen – poängsamlare (B2 & B3) 

Dessa två deltagarna i Grupp B valde att förbättra sin karriär, förutom det direkta valet kunde 

man se likheter på de båda då de inte hade en förståelse för spelets berättelse när de skulle 

förklara den. Deltagaren B3 fick 2080 poäng, B3 beskrev även: ”I början stod det ju att man 

skulle hjälpa andra, jag ville inte göra som det stod, poängen kändes därför bättre för lite 

egoistisk måste man ju vara” vilket då förstärkte anledningen till att B3 hade ett game mode 

beteende. Det B2 förklarade var att han valde att genomföra poängen då detta unnade valen 

som gav en bättre karriär och det var något som han personligen prioriterade högt, B2 fick 

2100 poäng och då poängsystemet var så dominerande för B2 är detta även något som 

stämmer överens med ett gamer mode-beteende. 

 Analys 

Om man endast redogör för den kvantitativa data som kommer fram i resultatet så framgår 

det att framställningen har en viss betydelse (se figur 19). 

I grupp A där deltagarna fick en egocentrisk framställning som uppmanade till poängbaserade 

uppgifter var mer benägna till att samla poäng än de deltagarna i grupp B där de fick en 

altruistisk framställning som istället uppmanade till icke poängbaserade uppgifter. Det var då 

genomgående att de flesta i grupp A hade en högre poäng än vad deltagarna i grupp B hade 

(se figur 19) då grupp A hade ett högre medelvärde på poängen jämförelse med grupp B (se 

figur 20).  

Därmed har även min hypotes blivit besvarat och det stämmer att Grupp A som hade den 

egocentriska framställningen var mer benägna till att samla poäng än de som var i grupp B. 

 Genom att använda den kvalitativa datan i form av intervjuer som ett komplement till den 

kvantitativa data som samlades in under speltestningen kunde det förtydliga att gamer mode-

beteendet hade ett sammanhang med högt poäng i spelet. Detsamma gäller vid det andra 
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beteendet grounded mode så användes intervjun till att förtydliga data och att grounded mode 

skulle innebära låg poäng. 

Flera beteenden i Grupp A (se avsnitt 5.3.1) överensstämde med ett beteende om att pröva 

alternativ för att sedan välja det bästa utfallet, vilket överensstämde med det som Taylor 

(2007) beskrev om beteendet ”Power Gaming” som även har kategoriserats in under Gamer 

mode beteendet i detta arbete (se avsnitt 2.6.1). 

Att samtliga i grupp A visar på ett gamer mode beteende och ett antal i grupp B är något som 

inte är förvånande då Schut (2007) menar att spel oftast har regler som ska uppmana till att 

det är kul, skulle det därför möjligtvis falla sig naturligt för någon att samla poäng. 

 Slutsatser 

Genom att fördela grupperna likvärdiga för att neutralisera bakgrundsfaktorer som erfarenhet 

kan man se att deltagarna i grupp A hade en högre poäng än deltagarna i grupp B. Min hypotes 

angående att grupp A skulle uppnå en högre poäng blev därför positivt besvarad. Det man kan 

dra som slutsats utifrån detta arbete och den frågeställning som ställts är att framställningen 

har en påverkan på spelarens beteende. Uppgiften som framställdes i grupp A var en poäng-

fokuserad uppgift medan uppgiften som framställdes i grupp B inte var poäng-fokuserat. 

Medan samtliga i grupp A valde att genomföra den slutgiltiga uppgiften som presenterades 

som en framställning kunde man i grupp B se tre av fem deltagare som genomförde den 

slutgiltiga uppgiften som de blev presenterade. Däremot finns det viss kritik som kan riktas 

till arbetet som i det här fallet var det låga antalet deltagare som var med i undersökningen (se 

avsnitt 6.2). 

Att poäng har en dominerande effekt som Frank (2012) beskriver visar sig stämma i grupp A 

där man belönades av poäng om man följde den slutgiltiga uppgiften. Men däremot kan man 

se att poäng inte nödvändigtvis behöver vara fullt så dominerande då 3 av 5 deltagare i grupp 

B visade på ett beteende där de utförde mål som var icke poängbaserade. 

Om man därför studerar den poängen som deltagarna fick ifrån testningen tillsammans med 

den observationsdata och intervjudata som samlades in kan man komma fram till att de 

deltagarna som hade en egocentrisk framställning tenderade till att ha en högre poäng än de 

som fick en altruistisk framställning. 
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6 Avslutande diskussion 

 Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att pröva vilken påverkan framställningen har på spelarbeteende. 

Frank (2012) använder spel för att simulera olika scenarier inom militären i utbildningssyfte, 

det finns de som ifrågasätter dessa metoder då Egenfeldt–Nielsen (2004) menar att spel 

endast kan ge förenklade och onyanserade slutsatser. Berg Marklund (2015) använder ett 

serious games i undervisning och ser en del problem som uppstår hos eleverna, liknande 

problem hade Frank i sin undersökning då han upptäckte ett beteende som han kallade för 

gamer mode. Detta beteende innebar att deltagaren som utför simuleringen istället fokuserade 

på att vinna spelet snarare än att försöka simulera ett verkligt scenario. 

Då Frank (2012) beskriver tre faktorer till varför beteendet Gamer mode uppkommer så har 

den här undersökningen valt att fokusera på den andra faktorn, vilket är hur instruktioner i 

spelet framställs för spelaren. I arbetet har två olika framställningar valts ut vilket är en 

egocentrisk framställning som uppmanar till uppgifter som är poängbaserade och en 

altruistisk framställning som uppmanar till uppgifter som är icke poängbaserade. Valet av 

dessa två olika grundar sig i att de är två naturliga motpoler mot varandra och det är något 

som Mueller (1986) menar är grundläggande beteende vid beslutsfattande. 

Genom att endast fokusera på Franks andra faktor om framställning, så ska den prövas om 

den har en påverkan på spelarens beteende. Därför har spelarbeteende varit tvungen att 

definieras i detta arbete. Gamer mode har definierats tillsammans med andra teorier för att 

kunna ge den en mer teoretisk bakgrund. En motpol för Gamer mode har även definierats i 

arbetet som har döpts till Grounded mode. Denna motpol grundar sig i olika teorier (se avsnitt 

2.6.2) där spelaren istället är förkroppsligad till spelet och visar på ett beteende där spelaren 

spelar icke systematiskt och väljer att spela utifrån sin spelarkaraktärs perspektiv. 

Detta har därför lett till följande frågeställning: 

• Hur påverkar en framställning som uppmanar till olika mål, egocentriska eller 

altruistiska, spelarens beteende vad gäller poängsamlande? 

Då arbetet endast fokuserar på att pröva Franks andra faktor som är framställning utformades 

därför en enkät där deltagarna i undersökningen fick uppge ålder, kön och hur ofta de spelade. 

För att då kunna dela in deltagarna i två jämnfördelade grupper. Då denna metod skulle 

användas så var det därför lämpligt att använda ett tillgänglighetsurval då testningarna 

innebar att deltagaren inte visste någonting om spelet i förväg. 

En artefakt skapades och som var utformad så att deltagaren genomförde olika val och dessa 

val kunde innebära att spelaren förlorade poäng och hjälper en granne eller så väljer spelaren 

att inte hjälpa grannen och åka vidare mot jobbet, i det senare alternativet förlorar spelaren 

ingen poäng. Under testningen genomfördes en observation där valet och poängen som 

deltagaren gjorde dokumenterades. Efteråt genomfördes en mindre intervju som ett 

komplement för att kunna få tydligare data. 

Totalt deltog 10 deltagare där 5 personer fick ingå i varje grupp. Grupp A bestod av de 

deltagarna som fick en egocentrisk framställning vilket innebar att informationsrutan 
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uppmanade till poängbaserade mål. Grupp B var de som fick en altruistisk framställning som 

istället uppmanade till icke poängbaserade mål. 

Resultatet visade på att framställningen hade en påverkan då det var 60% i grupp B som visade 

på ett grounded mode då de under sin speltestning valde att utföra uppgifter som var icke 

poängbaserade. Däremot i grupp A visade alla deltagare beteende som innebar att poäng var i 

olika grader dominerande.  

Slutsatsen ifrån undersökningen var att poäng ofta är dominerande men beroende på om det 

finns en framställning som uppmanar till uppgifter för spelaren, kommer en andel att följa 

den. Detta kommer vara användbart för spelutvecklare och forskare för att kunna få en bättre 

förståelse för vikten av framställningen av olika uppgifter och spelarbeteenden. 

 Diskussion 

Även om hypotesen som ställdes i det här arbetet fick stöd i undersökningen så innefattar det 

inte att denna undersökningen är fri ifrån kritik. En aspekt som inte arbetet tog upp men som 

hade varit intressant att genomföra vore om artefakten hade utformats som ett serious games 

snarare än ett mer traditionellt kommersiellt spel. Då Anders frank menar att den tredje 

faktorn (se avsnitt 2.3) handlar om spelets utformande finns det därför redan där en 

påverkande faktor i undersökningen som inte helt gått att kontrollera. Då denna artefakt som 

skapats har tagit inspiration ifrån några kommersiella spel för att frigöra sig ifrån att använda 

den tredje faktorn, så har det fortfarande inneburit att spelet har en specifik utformning. Om 

spelet hade skapats på ett annat sätt eller haft annorlunda mekaniker kan man inte vara helt 

säker på att deltagarna hade visat på samma beteende, vilket kunnat innebära annorlunda 

resultat. I det här fallet hade spelet en öppen utformning som innebar att spelaren kunde 

missa uppgifterna som kunde utföras i spelet, då den öppna utformningen inte tillförde att 

artefakten blev mer utvärderingsbar utan istället fick vissa spelare att avsluta spelet förtidigt. 

Om artefakten hade gjorts annorlunda hade den därför haft en mer linjär utformning för att 

få tydligare resultat kopplat till frågeställningen. 

Ett annat kritiskt förhållningssätt man bör ha till detta arbete är att ett tillgänglighetsurval 

genomfördes vilket innebär att resultatet nödvändigtvis inte behöver vara representativ för 

den särskilda gruppen. I det här fallet är undersökningen utformad så att de två gruppernas 

deltagare ska vara så likvärdiga som möjligt för att undvika någon annan orsaksfaktor. 

Ytterligare kritik mot arbetet är att antalet deltagare skulle kunna behövt vara flera då 10 

deltagare inte möjligtvis ger en representativ bild av en större befolkning, men på grund av 

tidsbrist och begränsande möjligheter att få tag på utomstående deltagare så har det därför 

inte kunnat vara flera deltagare med i undersökningen. 

En viktig aspekt som är värd att ta upp är det som Østbye et al. (2003) beskriver. Det är att 

man bör vara medveten om att deltagarna visste om att de var observerade under sin testning, 

huruvida varje deltagare blir påverkad är därför svårt att veta. 

När det kommer till metodval fanns det flera aspekter som kunde behandlats annorlunda för 

att få svar på arbetets frågeställning. I enkäten som deltagarna svarade på (se Appendix D) 

fanns det frågor angående vilken genre spelarna föredrog som egentligen inte var nödvändiga. 

De frågorna var något som var etablerades tidigt då arbetet hade ett annorlunda fokus. Hade 

arbetet gjorts om så hade vissa frågor inte nödvändigtvis behövts vara med. En ytterligare 

aspekt som kunde gjorts annorlunda är valet angående observationen och semistrukturerade 
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intervjuerna. Då frågeställningen kunde bli besvarad genom resultatet från varje spelares 

poäng kan man ifrågasätta om valet av metod var optimalt. Istället kunde en annan metod 

använts, vilken skulle byggt på utskick där deltagarna kunde få ta del av en enkät för att sedan 

spela en av versionerna genom att göra spelet tillgängligt för nedladdning. Sedan skulle 

deltagarna endast behöva besvara vilken version de spelade och vilken poäng de fick. Det går 

att argumentera för att det tillvägagångssättet skulle kunna varit en lösning på det låga 

deltagarantalet då denna metod inte skulle vara lika tidskrävande för deltagarna. 

Man bör även ha ett kritiskt förhållningssätt när det kommer till hur poängen framträdde i 

spelet, då valen deltagaren kunde utföra hos grannen i artefakten (se avsnitt 4.2) innebar att 

denne kunde få minuspoäng om deltagaren valde att hjälpa andra. Detta hade gjorts 

annorlunda om ändringar hade gjorts i artefakten och istället hade den utdelat 100 poäng om 

du genomfört valet att ”förbättra din karriär” och istället ger noll poäng till valet att ”hjälpa 

andra”. Anledningen till detta val är för att det skulle kunna ge tydligare resultat vid 

speltestningen, då flera nu kanske inte valde att ”hjälpa andra” på grund av att det stod att 

spelaren fick minuspoäng vilket kunde avstyra dem ifrån att välja det alternativet. 

Angående undersökningens resultat så skulle flera deltagare behövts för testningen för att då 

öka resultatets trovärdighet. Däremot visade undersökningen att 3 deltagare faktiskt visade 

på ett annorlunda beteende som liknade grounded mode.  

En etisk aspekt på arbetet var att en del revidering skedde av artefakten som skulle användas 

inför testningen. Anledningen till detta var att det fanns en möjlighet i artefakten att köra över 

karaktärer som fanns i artefakten, detta skulle då ge spelaren poäng. Men anledningen till att 

detta inte användes var av flera orsaker, den främsta anledningen var att detta tillförde 

ingenting för att artefakten skulle vara utvärderingsbar. Artefakten stämde helt enkelt inte 

överens med min problemformulering. En annan anledning var att i samband med 

Stockholmsattentatet som skedde så ansågs denna artefakt smaklöst både för att presentera 

inför slutredovisningen men även inför deltagarna i undersökningen. Hade undersökningen 

snarare handlat om rätt och fel i spel hade denna artefakt visserligen passat bättre men för att 

styrka min tes så behövde därför artefakten ändras. 

Vid intervjun beskrev deltagarna ofta sina beteenden när de genomförde testningen. En av 

deltagarna vars kodnamn var B4 som menade att dennes beteende inte handlade om att vara 

en karaktär, utan snarare att utforska systemet. I det här fallet borde den systematiska synen 

på ett spel kategorisera dennes beteende som gamer mode. Men då B4 endast hade en poäng 

på 790 visade det därför på att denne hade ett grounded mode beteende. I detta fall skulle man 

kunna argumentera för att indelningen av två motpoler grounded mode och gamer mode inte 

är tillräckligt, då denna person visade ett beteende som använder sig utav båda motpolerna. 

 Framtida arbete 

Skulle arbetet fortsätta skulle flera deltagare få vara delaktiga i undersökningen, för att då få 

ett tydligare svar. En annan intressant aspekt vore att utifrån denna undersökning pröva 

vilken påverkan de övriga av Franks faktorer har (2012) och därför antingen utvärdera varje 

faktor separat eller att kombinera endast två av dem för att pröva spelarnas beteende. Denna 

undersökning kan därför vara till användning för vidare forskning kring hur spelare tar till sig 

information, då det visar på att framställningen av målet faktiskt skulle kunna ha en viss 

betydelse för spelaren. Grounded mode är ett begrepp som skulle kunna användas vidare men 

det bör då precis som gamer mode eventuellt få en tydligare definition. 
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Hade projektet kunnat fortsätta så hade det varit intressant att ändra utformningen av 

artefakten och göra ett 3D-spel istället för att då kunna testa om det är en påverkande faktor 

kring spelarens beteende. 

För framtida arbeten skulle man kunna använda sig av denna undersökning när det kommer 

till att förmedla information till spelaren för att då faktiskt visa på att framställningen har 

påverkan på spelarens beteende i spelet. Det man skulle kunna forska vidare på vore att justera 

hur framställningen skulle presenteras, om den skulle förklaras tydligare av observatören, 

representeras som en enkel informationsruta eller att framställningen beskrivs utav en 

spelarkaraktär för att då jämföra olika resultat. 
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Appendix A -  Pilotstudie - Frågeformulär 

Ringa in svaren eller skriv efter bästa förmåga 

Kön: 

Man 

Kvinna 

Övrigt 

Ålder: 

 

1. Studerar du eller jobbar du inom spelbranschen? 

Ja 

Nej 

2. Hur många timmar ägnar du i genomsnitt åt att spela varje vecka? 

Mindre 

0-1h i veckan 

1-2h i veckan 

2-3h i veckan 

Mer 

 

3. Hur ofta skulle du helst vilja ägna din tid åt att spela? 

Mindre 

Nöjd 

Mer 

(skrev om denna frågan) 

4. Anser du att spel är ett av dina huvudintressen? (svara inom intervallet 1-7 då 1 = Inte ett 

stort intresse och 7 = Väldigt stort intresse) 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Vilken genre föredrar du att spela? (fyll i fler alternativ om det behövs) 

Platform  shooter Fighting  Adventure    

Survival horror puzzle Role-Playing Games(RPGs)  

Simulation  Strategy/Tactics Sports 

Mobile  Party games 

 

 

 



 

Appendix B -  Pilotstudie – Observation 

Version: 

Visade på ett gamer mode beteende: 

Antal poäng innan sista valet genomfördes: 

Övriga kommentarer: 



 

Appendix C -  Pilotstudie – Intervju 

 

• Vad anser du är det viktigaste i spel generellt?  

• Enligt ditt agerande i spelet så valde du X, har du någon specifik 

anledning till varför du valde detta? 

• Enligt din mening, vad handlade spelet om? 



 

Appendix D -  Frågeformulär 

 



 

 



 

Appendix E -  Observation 

Version: 

Antal grannar som fick hjälp: 

Utforskade: 

Antal poäng innan sista valet genomfördes: 

Antal poäng efter att valet genomfördes: 

Övriga kommentarer: 



 

Appendix F -  Intervju 

Vad anser du är det viktigaste i spel generellt? 

Enligt ditt agerande i spelet så valde du X, har du någon specifik anledning 

till varför du valde detta? 

Enligt din mening, vad handlade spelet om? 

 

 


